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RAPORT DE ACTIVITATE

SEPTEMBRIE 2019

Luna septembrie reprezintă ultima perioadă a sezonului cald, caracterizat de temperaturi destul de

ridicate  precum și de o prezență a concetățenilor noștri   în spațiul  public destul de intensă. Astfel  că

activitatea  derulată  de  către  noi,  s-a  circumscris  acelorași  parametri  caracteristici  sezonului  de  vară,

preluând însă, odată cu deschiderea școlilor, toate acțiunile de pe acest palier. Numărul de reclamații în

ușoară scădere și implicit  numărul de sancțiuni la Legea nr. 61/1991 din această lună, dă o măsură a

activității în comparație cu lunile precedente.

Astfel,  în  perioada  analizată,  Poliţia  Locală  Slobozia  s-a  axat,  în  principal,  pe  linia  prevenirii

faptelor antisociale dar și a  supravegherii platformelor gospodărești nou amplasate și expuse riscului de

depozitare de deșeuri în afara containerelor sau a platformei ori de nerespectare a obligațiilor de colectare

selectivă.

Începutul toamnei şi începerea anului şcolar au determinat așa cum am spus,  reducerea numărului

de reclamaţii şi sesizări, comparativ cu lunile anterioare   (iulie–217, august-245) astfel, în această lună la

dispeceratul instituţiei noastre s-au înregistrat 202  reclamaţii (dintre acestea, 38 nu s-au confirmat). 

Iulie August Septembrie
Total reclamații 217 245 202
D.c. neconfirmate 49 51 38
La Legea nr. 61/1991 126 144 90

Se remarcă din tabel  că reducerea numărului  total  de reclamații  ( la 82 % față  de august)  s-a

realizat, exclusiv pe seama reducerii reclamațiilor ce vizează liniștea și ordinea publică, situate la 62,5 %

față de luna precedentă, ca simptom al reorientării activităților tinerilor, odată cu începerea școlii.
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Cu ocazia rezolvării acestora s-au aplicat  147 de sancţiuni contravenţionale ( 31 amenzi şi  116

avertismente) dar au fost luate şi măsuri complementare precum:

 aplanarea a 3 conflicte,

 îndepărtarea tinerilor din zona ce făcea obiectul sesizării,

 înaintarea  de  adrese  către  instituţiile  abilitate,  în  situaţia  când  sesizările  nu  intrau  în  aria  de

competenţă a Poliţiei Locale,

 aplicarea de invitaţii în vederea prezentării la sediul instituţiei,

 supravegherea zonei ce face obiectul sesizării.

Activitatea din această lună a avut ca rezultat aplicarea unui număr total de 598 sancţiuni, din care 305

amenzi în valoare totală de  52.675 lei şi 293 avertismente, determinate de încălcarea prevederilor legale

privind :

DOMENII DE ACTIVITATE TOTAL AV. AS. AMENZI
1 CIRCULAȚIE  PE  DRMURILE

PUBLICE

192 99 23 70

2 SALUBRITATE 77 32 2 43
3 TULBURAREA LINIȘTII 196 59 1 136
4 ALTELE 133 74 3 56

         TOTAL                                    598               264              29               305

Evoluția lunară a numărului de sancțiuni păstrează dinamica obișnuită pe parcursul unui an, cu scăderi

odată cu finalul sezonului cald, după creșterile consistente pe perioada verii.  O influență în acest sens au

avut-o acțiunile  prelungite  în  sprijinul  derulării  de lucrări  de asfaltare,  toaletare  de  arbori,  intervenții

pentru lucrări de reparații la infrastructura subterană, care au necesitat prezența prelungită a polițiștilor

locali în puncte fixe, fapt ce nu a mai permis acoperirea  prin patrulare a unor zone  mai largi și, de aici,

reducerea numărului de constatări  și sancțiuni pentru   fapte de natură contravențională.
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Acest aspect se remarcă în ambele domenii de lucru  cu specific polițienesc : al menținerii

ordinii și liniștii publice unde pe timp de vară se înregistrează creșteri substanțiale la numărul de fapte

contravenționale constatate  și circulația pe drumurile publice.

 

Au fost legitimate  956 de persoane pentru  307 dintre acestea fiind necesară verificarea în baza de

date.  Totodată, urmare constatărilor din teren s-au transmis către alte instituţii 15 sesizări, din care către

DADP –13, Urban SA –1, DSV-1.

În acțiunile de sprijin acordat DADP, s-au luat toate măsurile de îndepărtare a autovehiculelor și

totodată, s-a asigurat fluidizarea traficului rutier, pe mai multe zone de artere rutiere, în vederea facilitării

derulării  lucrărilor  de reparaţie  în carosabil  sau a toaletării  copacilor.   Afluirea traficului  rutier  a fost

asigurată și în punctele în care s-au produs accidente rutiere  pe raza municipiului precum și în intersecția
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DN 21-DN 2A unde se produce un adevărat blocaj ca urmare a traficului intens  dinspre  autostrada A2 și

care impune sistematic prezența polițiștilor locali în vederea descongestionării intersecției.

Poliţiştii locali au însoţit în  diferite acţiuni funcţionarii compartimentelor de specialitate din cadrul

primăriei dar şi reprezentanţi ai altor instituții publice, în vederea derulării unor activităţi specifice:

 am acordat sprijin echipajului de la SMURD, în vederea acțiunii de deblocare a unei uși la

domiciliul unei persoane vârstnice cu probleme de comportament,

 am acordat sprijin Poliției Municipale în vederea soluționării unei sesizări privind violența

domestică-conflict  între  2  frați,  situație  în  care  s-a  emis  ordin  de  restricție  împotriva

agresorului,

 am însoțit reprezentanții serviciului Urbanism, în cartierul Bora, în vederea rezolvării unor

sesizări,

 am  participat,  prin  polițiștii  locali  din  cadrul  serviciului  de  Circulație  Rutieră,  la

desfășurarea unui exercițiu pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de producerea

unor avarii, explozii sau incendii la SC Expur SA, organizat de către ISU Ialomița,  

 am  însoțit  lucrătorii  din  cadrul  Urban  SA,  pe  strada  Viitor,  pentru  debranșarea  unui

utilizator casnic,

 comisia de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite (din care fac parte și 2 polițiști

locali) s-a deplasat în 2 astfel de locații înmânând somații proprietarilor,

 am însoțit reprezentanții  Urbanism, în alte 3 locații  în vederea somării proprietarilor cu

privire la lucrările de construire efectuate fără a deține documentele necesare eliberate de

Primăria Slobozia.

 am condus la sediul Poliției Municipale o persoană de sex masculin reclamată de concubină

că  o  agresează  verbal  și  fizic.  Concubina  acestuia  a  solicitat  emiterea  unui  ordin  de

protecție provizoriu.

 am însoțit reprezentantul Serviciului Gospodărie Comunală, la locuințele sociale din strada

Lacului, nr.10, în vederea evacuării unui asistat social, ce a înregistat debite la plata chiriei

și a utilităților.

 am  însoțit  reprezentanții  Direcției  de  Asistență  Socială  la  domiciliul  unor  persoane

vârstnice, cu risc de victimizare în vederea efectuării unor anchete sociale.

În ceea ce priveşte supravegherea unităţilor şcolare, trebuie subliniat că noi considerăm de o foarte

mare importanţă prezenţa poliţiştilor locali la aceste obiective, păstrându-se permanent legătura cu fiecare

unitate de învățământ,  prin profesorii de serviciu ori agenții de pază din școală. Camerele de supraveghere

video instalate  de noi  sunt  un real  folos  în  demersurile  de  asigurare  a  siguranței  elevilor  și  cadrelor
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didactice  dar  prezența  efectivă  în  zona limtrofă  școlilor  este  esențială.   Întreaga  noastră  activitate  în

această privință,  cuprinde  supravegherea directă a unităţilor de învățământ şi în mod special a şcolilor

gimnaziale nr. 1, 2, 3, 5 ( cartier Slobozia Nouă ), a școlii din cartierul Bora precum şi a Liceului de Artă

Ionel Perlea.  O mare parte a zilei de lucru, polițiștii locali sunt  prezenţi la orele de început a programului

şcolar în scopul asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului rutier şi pietonal prin dirijarea

circulaţiei  în  zonele  aglomerate,  precum  şi  pentru  prevenirea  principalelor  cauze  generatoare  de

evenimente rutiere. 

Deasemnea, în cooperare cu Poliția Rutieră, am elaborat o notă de constatare prin care au

fost  propuse  și  ulterior  avizate  de  către  Primarul  Municipiului  Slobozia,  măsuri  de  reglementare  a

circulației rutiere pe anumite tronsoane de drum public, prin amplasarea de indicatoare rutiere ori prin

realizarea de marcaje rutiere.

Din  punct  de  vedere  al  ordinii  şi  liniştii  publice,  am participat,  în  limitele  competenţelor,  la

asigurarea măsurilor de ordine:

- am supravegheat zonele în care s-au oficiat căsătorii respectiv, Casa de Cultură Municipală,

Centrul Cultural Ionel Perlea și Parcul Tineretului, 

- în  data de 14.09.2019 am asigurat măsuri de ordine la Stadionul Municipal cu ocazia unui

meci de fotbal din liga a III a seniori.

- măsuri de ordine și de restricționare a traficului rutier s-au asigurat în cursul aceleiași zile, cu

ocazia  evenimentului  sportiv  ”Pedalează  alături  de  salvatorii  ialomițeni”,  pe  traseul  strada

Lacului-Unirii-Gării-b-dul M.Basarab-M.Sadoveanu-Aleea Sporturilor-statuia Col Popescu.

- am  asigurat  măsuri  de  ordine  în  Parcul  Tineretului  cu  ocazia  manifestărilor  dedicate

Săptămânii Europene a Mobilității și totodată, împreună cu reprezentanții Poliției Rutiere, am

desfășurat  activități  de  educație  și  instruire  rutieră  care  au  vizat  deplasarea  pietonilor  și

bicicliștilor pe drumurile publice,

- în perioada 20-22 septembrie  am asigurat măsuri de ordine și de restricționare a traficului

rutier  la Muzeul  Agriculturii  unde s-a  desfășurat  a  III-a ediție  a târgului  tematic  Pâinea și

Vinul, la care au participat  reprezentanți de marcă și producători tradiționali.

În seara zilei de 19 septembrie 2019,  în jurul orei 23.45,  în derularea  acțiunilor obișnuite de

patrulare,  polițiștii  locali  au depistat  un bărbat care,   deplasându-se pe strada Dimitrie  Cantemir,  spre

strada Viilor, se afla în posesia unei biciclete pe care o ținea de coarne,  atrăgând atenția  prin faptul că

aceasta  era echipată cu un dispozitiv care îi bloca o roată, astfel încât era mai mult târâtă pe asfalt. În

aceste condiții, devenind suspect, bărbatul a fost interceptat pentru clarificarea situației. La primul contact

cu bărbatul, ca urmare a stării psihice a acestuia, nu s-a reușit a se stabili un dialog, persoana prezentând

evidente  dificultăți în formularea unor propoziții. Ca urmare, a fost condus la sediul instituției unde, într-
5



un final,  s-a  reușit  stabilirea  identității  sale  obținându-se și  informații  legate  de trecutul  medical  care

cuprinde internări la o unitate medicală de psihiatrie,  fără a se putea însă obține  minime informații pentru

a stabili proveniența bicicletei. În aceste condiții, bicicleta a rămas în custodia Poliției Locale Slobozia iar

persoana în cauză a fost îndrumată spre domiciliu.  Totodată,   au fost întocmite actele necesare,  fiind

transmise apoi  către Poliția Municipiului Slobozia toate datele  pentru a se verifica dacă  bicicleta a fost

reclamată ca fiind furată și  constituie  astfel  obiectul  unei fapte de natură infracțională. 

În data de 24 septembrie 2019, ora 12:11, la intersecția cu strada Ialomiței, polițiștii locali surprind

acțiunea  agresivă  a  unui  conducător  auto.  Scena   este  surprinsă  și  de  camera  video  instalată  în

autovehiculul de patrulare dar și de camera amplasată pe unul din stâlpii de iluminat public din zonă. Un

conducător  auto  a  coborât  din  mașina  sa oprită  la  semafor  în  zona  de  preselecție  și  s-a  apropiat  de

autovehiculul rămas în urma sa. După cum a rezultat  ulterior, acesta a solicitat explicații șoferului din

spatele său care claxona insistent și care l-a întâmpinat cu un jet de spray iritant-lacrimogen. Cel care a

comis gestul s-a dovedit a avea antecedente din acest punct de vedere, în luna iunie  procedând la fel în

fața unui șofer de autobuz în cartierul Bora. Fără motiv. Pentru că indiferent de justificări, gestul a fost

considerat ilegal, polițiștii locali au intervenit imediat. La cererea celui afectat de substanțele iritante, au

solicitat  intervenția  serviciului  de  ambulanță,  apoi  au  făcut identificarea celor  implicați  după  care

au comunicat situația constatată la dispeceratul Poliției Locale Slobozia și, având în vedere competențele

legale, la Poliția Municipiului Slobozia, instituție de la care s-au și prezentat agenții de circulație care au

preluat cazul spre cercetare și luare de măsuri legale.

DIRECTOR,

Ing. Abaza Laurenţiu
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