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RAPORT DE ACTIVITATE

noiembrie 2019

Activitatea din această lună a avut ca rezultat aplicarea unui număr de 483 sancţiuni, din care
287 amenzi în valoare totală de 74.660 lei şi 196 avertismente, determinate de încălcarea prevederilor
legale privind:

Nr.crt

Domenii de activitate

TOTAL AV.
286
115

AS.
34

AM.
137

1

CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE

2
3

SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR

26

7

-

19

ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI
PUBLIC

9

1

-

8

4

TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII,
CERŞETORIE
ALTELE

101

28

1

72

61

9

1

51

5

În perioada 05-10 noiembrie 2019, polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine și de menținere a
fluenței traficului rutier la ceremoniile religioase legate de procesiunea organizată de către Episcopia
Sloboziei și Călărașilor la Mănăstirea Sfinții Voievozi, cu acțiuni de degajare a autovehiculelor de pe
zonele rutiere și din parcările aflate în traseul procesiunii, de supraveghere a procesiunii încă de la
preluarea delegației care însoțea icoana în municipiu, de afluire a circulației în zona Mănăstirii și pe întreg
traseul parcurs, de asigurare a ordinii și liniștii publice pe toată perioada.
Măsuri de ordine s-au asigurat și cu ocazia altor evenimente cultural artistice/sportive după cum
urmează:
-

Pe Stadionul Municipal la meciurile de fotbal în campionat,
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-

pentru zilele de 10 și 24 noiembrie.2019, în care au avut loc alegerile prezidențiale, și când am
luat măsura de informare a agenților economici privind interdicția comercializării produselor
alcoolice, în spaţiul de protecţie al secţiei de votare prevăzut la alin. (6)” și anume până la o
distanță de 500 m., fiindu-le prelucrate dispozițiile Legii nr. 370/2004, art.43. și au fost
supravegheat zonele limitrofe tuturor secțiilor de votare fără a fi constatate evenimente deosebite.

-

în data de 16 noiembrie 2019, s-au asigurat măsuri de ordine și de afluire a circulației pe strada
Eternității,

-

în data de 22 noiembrie 2019, pe zona limitrofă Bisericii Sfântului Evanghelist Matei unde s-a
oficiat slujbă religioasă cu ocazia hramului bisericii,

-

s-a supravegheat zona Royal Club –strada Viilor, locația unde s-a desfășurat Balul Bobocilor.
În această lună a fost înregistrat în cadrul dispeceratului un număr de 176 reclamaţii şi sesizări (29

fiind neconfirmate) dintre acestea 165 fiind înregistrate telefonic, 6 scrise şi

5 verbale. În mod firesc

acestei perioade, majoritare au fost sesizările privind abaterile la HCL nr. 255/2017 privind aprobarea
Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reședință, în număr de 61, și Legea nr. 61/1991, cu
51 de sesizări, în scădere previzibilă față de lunile de vară. Urmare acestora s-au aplicat 34 amenzi şi 91
avertismente dar şi alte măsuri precum:


invitarea conducătorilor auto la sediul Poliției Locale în vederea clarificării situației;



îndepărtarea din zonă a persoanelor care făceau obiectul reclamaţiei (copii, persoane fără
adăpost sau persoane cu probleme de comportament);



îndrumarea către instituțiile abilitate, întrucât faptele reclamate nu intrau în competenţa
noastră;



aplanarea conflictelor iscate.
În această lună s-au derulat ca de obicei, acţiuni de sprijin și cooperare cu celelalte direcții și

servicii din cadrul administrației publice :
-

am acordat sprijin lucrătorilor DADP prin degajarea de autovehicule a suprafețelor supuse
lucrărilor de asfaltare și toaletare.

-

am însoțit reprezentantul Serviciului Urbanism, la diferite locații de pe raza municipiului, în
vederea verificării legalității unor lucrări de construire.

-

am acordat sprijin Poliției Muncipale în vederea aplanării unui conflict iscat între asistații social de
la Centrul din strada Viilor, nr.61. Situația a fost adusă la cunoștința conducerii DAS.

-

am acordat sprijin echipei de la ISU, cu ocazia unui incendiu de vegetație izbucnit pe DN21, în
zona stației de drenaj pompare apă pluvială nr.66.

-

în zilele de 26 și 27 noiembrie 2019, am însoțit executorul judecătoresc în vederea evacuării unor
debitori.
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-

în data de 27 noiembrie 2019, am însoțit reprezentantul Serviciului Gospodărie Comunală, în zona
blocurilor ANL – Nordului, pentru efectuarea unor controale specifice,

-

în cursul aceleiași zile am însoțit reprezentantul DAS, la domiciliul unei persoane cu probleme de
comportament, în vederea efecuării unei anchete sociale.
Urmare constatărilor din teren s-au transmis către DADP 12 sesizări în vederea intervenției și

luării de măsuri.
Pe timpul patrulării, poliţiştii locali au depistat 4 autoturisme neasigurate, fapt ce a fost adus la
cunoştinţă proprietarilor, în cel mai scurt timp. Autoturismele nu prezentau urme de forţare.
Polițiștii locali au înmânat titularilor un număr de 15 ordine de chemare pentru clarificarea situației
militare,
Polițiștii locali din cadrul serviciului de circulație rutieră au desfășurat acțiuni în baza Planului de
măsuri nr. 13.283/30.10.2019 pentru prevenirea și combaterea încălcării normelor legale privind oprirea
autovehiculelor înaintea trecerilor pentru pietoni precum și în zonele intens circulate ale municipiului. În
perioada 30 octombrie-10 noiembrie 2019, s-au aplicat 91 sancțiuni contravenționale, din care 60 amenzi.
S-a acționat în baza Planului de măsuri nr.13.898/18.11.2019 pentru prevenirea și combaterea
faptelor de natură contravențională privind organizarea și desfășurarea activității de transport în regim de
taxi. Au fost verificate un număr de 53 taximetre, fiind aplicate 10 sancțiuni contravenționale cu amendă.
S-au desfășurat acțiuni în baza Planului de măsuri nr.13.975/19.11.2019 pentru prevenirea și
combaterea încălcării normelor legale privind oprirea autovehiculelor pe benzile de prelecție precum și în
zonele intens circulate ale municipiului. În perioada 19-30 noiembrie, s-au aplicat 78 sancțiuni
contravenționale, din care 49 amenzi.
În data de 3 noiembrie, polițiștii locali aflați în patrulare au fost sesizați cu privire la faptul că o
persoană ce se deplasează pe o bicicletă pe b-dul Chimiei, în zona BRD a lovit în mers 2 autovehicule
parcate la bordură. S-a procedat la plecarea în urmărire a acesteia în vederea depistării și identificării
constatându-se ulterior că cele sesizate se confirmă, în plus cel implicat se afla și sub influența băuturilor
alcoolice, așa cum a reieșit din verificările agenților Poliției Rutiere solicitați să intervină pentru luarea de
măsuri conform competențelor.

DIRECTOR,
Ing. Abaza Laurenţiu
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