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RAPORT DE ACTIVITATE

2019

Poliția Locală Slobozia ca instituție cu personalitate juridică, funcționează având responsabilități

stabilite prin Legea nr. 155/2010 în primul rând în menţinerea ordinii şi liniştii publice şi supravegherea

circulaţiei  rutiere,  dar  şi  în  domeniul  protecţiei  mediului,  al  controlului  activităţii  comerciale   şi

afişajului stradal sau evidenţa persoanelor, acoperind  întreg teritoriul unității administrativ-teritoriale,

așa cum sunt ele cuprinse în prevederile legii. Pentru toate aceste competențe, numărul de personal  este

stabilit proporțional cu populația municipiului,  la nivelul de 53 de posturi din care sunt ocupate 50.

Spectrul  întregului  cadru legislativ  în baza căruia   instituția  noastră își  exercită  atribuțiunile,

acoperă o gamă destul de largă de fațete ale vieții comunității și este definit de cele 35 de acte normative

care acoperă toate domeniile în baza căruia avem responsabilitatea și, totodată, dreptul de a interveni și

lua măsuri  corespunzătoare  (  14 legi,  9 hotărâri  de guvern și ordonanțe de guvern,  12 hotărâri  ale

Consiliului Local al municipiului Slobozia ). Prin prezența polițiștilor locali pe raza întregului municipiu

și implicarea lor efectivă pe toate aceste domenii de activitate precum și prin acțiuni și intervenții care să

răspundă  eficient  nevoilor  și  solicitărilor  și  să  aducă  rezolvarea  problemelor  constatate,   urmărim

permanent să ne afirmăm ca serviciu public, aflat în slujba comunității.  Colaborare la un nivel foarte

bun cu structura teritorială  a  Poliției  Române  pe ambele direcții,  cea de  ordine publică și  cea de

circulație  rutieră,  pe  bază  de  protocoale,  constituind  patrule  mixte  și  derulând  acțiuni  comune,

fundamentează și ea, o sporire a capacității noastre de intervenție și, totodată, ne recomandă ca pe o

componentă importantă în interiorul sistemului de menținere a ordinii și liniștii publice, ca un serviciu

important  în  ridicarea  nivelului  de  confort  urban  prin  intervenții  și  acțiuni  care  să-și  dovedească

eficiența. 
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Considerăm că anul 2019 a reprezentat pentru instituţia noastră încă  un an în  care s-au remarcat

acumulările calitative determinate de experienţa câştigată în cei 15  ani de activitate, iar   o serie de

aspecte  rezolvate  de-a  lungul  acestei  perioade  pot  fi  reliefate,  demonstrând  și  implicarea  noastră

concretă : o creștere a disciplinei în trafic pe toată rețeaua rutieră a municipiului, creșterea nivelului de

siguranță  al  cetățenilor  municipiului  și  a  liniștii  publice,   diminuarea  fenomenului  depozitării

necontrolate a deșeurilor, eliminarea fenomenului cerșetoriei practicate de către persoane venite din alte

localități,  menţinerea  sub  control  a  situaţiei  animalelor  de  companie  dar  şi  a  circulaţiei  animalelor

domestice,  eliminarea  situaţiilor  determinate  de  prezenţa  nejustificată  a  persoanelor  în  incinta  şi  în

zonele  limitrofe  unităţilor  de  învăţământ,  eliminarea  fenomenului  de  sustragere  a  capacelor  de

canalizare,  disciplinarea activităţii  de transport  călători în regim de taxi, eliminarea fenomenului de

comercializare  a  autovehiculelor  pe  domeniul  public,  controlul  asupra  autovehiculelor  cu  aspect  de

abandonate pe domeniul public etc.

În intenția de a acoperi în mod operativ toate zonele și toate aspectele care, aflate în competența

noastră, fac parte din viața comunității, acțiunile de patrulare se derulează îmbinând în mod sistematic

patrularea pedestră cu patrularea auto. În acest fel, avem posibilitatea să acordăm aceeași atenție și celor

două cartiere, Bora și Slobozia Nouă, în mod constant, inclusiv la momentele mai importante, cum este

de exemplu, programul unităților școlare din cele două cartiere, care determină și o creștere a afluenței

traficului pietonal în zonele limitrofe ale acestor instituții.

Scopul pe care ni l-am propus este, privit în ansamblu,  eliminarea, pe cât posibil a  faptelor şi

fenomenelor care se produc cu  încălcarea legii şi care, producând disconfort cetățenilor corecți, impune

luarea de măsuri față de cei vinovați și menținerea sub control a întregului fenomen, astfel încât gradul

de confort al comunității să nu fie afectat. Iar obiectivele, așa cum au fost ele  propuse pentru anul 2019,

sunt prezentate în continuare :

- Menținerea unui grad cât mai ridicat de implicare,  alături  de instituțiile cu atribuții  în planul

menținerii ordinii și liniștii publice și circulației rutiere;

- Ridicarea nivelului de confort al cetățenilor prin reducerea în continuare a nivelului de tulburare

a liniștii publice;

- Evaluarea continuă a situației în traficul rutier și adaptarea în consecință a capacității noastre de

intervenție și de asigurare a siguranței și fluenței în circulația rutieră;

- Reevaluarea  sistematică  a  sistemului  de  semnalizare  rutieră  și  înaintarea  propunerilor  de

completare a acestuia;

- Amplasarea de camere de supraveghere video în zonele platformelor gospodărești;

2



- Intensificarea acțiunilor cu caracter preventiv în instituțiile de învățământ, la orele de dirigenție,

la ședințele cu părinții;

- Derularea procedurilor  pentru achiziția  lucrărilor  de construcție  pentru realizarea  obiectivului

Centrul de Instruire Multifuncțional. 

Gradul de realizare al acestora rezultă  din prezentarea de față a întregii  noastre activități  pe

parcursul anului 2019.

O prezentare sintetică a activităţii anului 2019  extrasă din lista indicatorilor de performanţă, ne

oferă o imagine sugestivă a realizărilor anului supus analizei : 

- Total sancţiuni contravenţionale aplicate – 7.941

din care : -amenzi : 4.532

                                         cu o valoare de lei – 966.311

                -avertismente : 3.409

din total sancţiuni : -pentru încălcarea Legii nr.61/1991 – 2.207

                                -pentru încălcarea OUG nr.195/2002 -  3.510

                                -pentru încălcarea HCL nr. 106/2009 – 1.172

                                -pentru încălcarea HCL nr. 255/2017 - 494

                                -altele - 558

- Infracţiuni : 10

din care în flagrant : 5

- Infractori prinşi : 16

din care :  prinşi în colaborare cu agenţii poliţiei municipale : 7

                 prinşi şi predaţi poliţiei : 

- Persoane identificate  : 15.244

- Persoane invitate la sediu : 1.044

- Persoane luate în evidenţă :  12

din care :  -persoane fără domiciliu : 8

                -persoane cu afecţiuni psihice :  2

                -persoane cu risc de victimizare : 2

- Pânde executate :  44

- Acţiuni de însoţire funcţionari publici :  111

- Înmânare de documente : 1.230

din care : afişare PVCC : 924
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                înmânare ordine CMJ : 139

              alte documente  :167

- Măsuri de ordine :  77

din care la : -manifestări cultural-artistice : 22

                    -manifestări sportive : 18

                    -lăcaşe de cult : 22

                    -alte cazuri : 15

- Reclamaţii şi sesizări : 2.161

( - neconfirmate  : 373 - 17 % ))

din care :  la Legea nr. 61/1991 : 943

                 la HCL nr. 255/2017 : 576 

                alte încadrări juridice - 642

din totalul reclamaţiilor :

formulate verbal -  85

transmise telefonic – 2.000

depuse în scris - 76

Este  de  remarcat  evoluția   în  continuă  creștere  a  numărului  total  anual  de  sancțiuni

contravenționale, dar acest lucru are loc  în contextul unei constante  a componentei pe ordine publică.

Cu un număr de sancțiuni la Legea nr. 61/1991,  situat în jurul cifrei de 2000 – 2200 anual în ultimii 4

ani, aportul consistent al rezultatelor noastre finale este dat în mod deosebit de activitatea desfășurată pe

domeniul de circulație rutieră, unde, încadrând și sancțiunile determinate de ocuparea ilegală a parcărilor

de reședință,   avem, față de anul precedent, un plus de peste 600 de sancțiuni. Subliniem aceste aspecte

și  pentru a semnala o situație actuală deosebită, în tot ce privește ceea ce înseamnă circulația rutieră și

utilizarea rețelei rutiere și a suprafețelor de parcare, ce necesită, pentru perioada următoare, o atenție

sporită. 

Diversificarea acţiunilor pe care le-am desfăşurat, respectă de fapt modul de lucru adoptat în

activitatea noastră, de acoperire a întregii sfere de competenţă precum şi, din punct de vedere teritorial,

a  întregului  municipiu.  Domeniile  de activitate  pe care  se  înregistrează  sancţiunile  aplicate,  scot  în

evidenţă în acelaşi timp, aspectele care necesită atenţie în continuare şi pe care trebuie să ne concentrăm.

Privind  problemele  prin  prisma  domeniilor  în  care  suntem  implicați  prin  natura

responsabilităților legale, constatăm diferențe mari în ce privește ponderea acestora în totalul activității

noastre.  Așa  cum reiese  din  tabelul  următor,  cele  două  sectoare  de  lucru  care  definesc   specificul
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instituției noastre, se caracterizează prin activități și acțiuni care s-au materializat  în acest an la 80 %

din totalul rezultatelor obținute. Și nu numai ponderea lor este de remarcat ci și impactul efectiv asupra

întregii comunități.

Domeniul de activitate 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 circulaţia pe drumurile publice 1.849 2.917 2.865 2.950 3.187 3.544 4.154

2 tulburarea liniştii publice, injurii 1.051 1.252 1.515 2.056 1.908 2.160 2.123

3 salubritate,  gestionarea deşeurilor 205 443 833 736 648 665 797

4 îngrădirea, ocuparea domeniului public 180 131 89 136 136 119 113

5 distrugerea,  deteriorarea domeniului  
public

39 39 48 48 68 43 43

6 afectarea aspectului  estetic al 
municipiului

26 21 14 12 52 27 20

7 poluarea mediului,sănătatea publică 19 22 13 20 24 28 23

8 animale nesupravegheate 37 54 61 66 79 73 45

9 cerşetorie 45 72 72 71 58 85 77

1
0

comerţ  ilegal 11 22 6 18 5 7 6

1
1

altele 145 154 136 421 306 374 540

T O T A L SANCŢIUNI 3.607 5.127 5.652 6.534 6.471 7.125 7.941
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Astfel,  în ce priveşte menținerea ordinii şi liniştii publice precum şi supravegherea circulaţiei

rutiere, acestea sunt și vor fi mereu acele domenii care vor oferi  permanent front de lucru, asigurând

caracterul  real polițienesc al  instituției.   Chiar dacă,  în multe  cazuri,  faptele  constatate  au fost  de o

gravitate redusă, iar pericolul social al acestora a determinat agentul constatator să aplice doar sancțiuni

cu  avertisment,  ( în special  la circulaţie rutieră, unde procentul avertismentelor este de 56 %, și, în

măsură mai mică,  27  %  la ordine publică ), acestea sunt evidențiate în bazele de date ca sancțiuni, în

mod similar amenzilor.  Considerăm că acesta  este un mod de a promova și acțiunile de prevenire și

informare,  într-un  context  în  care  dorim  totuși  să  menținem  un  grad  din  ce  în  ce  mai  ridicat  al

intransigenței.  

Este totuși  de menţionat și faptul că,  prin prisma nivelului perceput de asigurare a liniștii  și ordinii

publice precum și cel al disciplinei în traficul rutier, numărul de sancțiuni aplicate are importanța sa,

acesta dând semnalul implicării polițistului local în tot ce definește competențele sale, însă,  important

pentru noi a fost şi rămâne mereu tendința de a găsi soluții și de a rezolva problemele constatate la

nivelul comunităţii şi de a oferi cetățeanului, atât cât depinde de noi, toate condițiile unui  confort minim

necesar. Aşa cum am procedat mereu, în special  în domeniul circulaţiei rutiere, încercăm să menţinem

în  măsurile  luate,  un  echilibru  între  rigorile  legii  şi  posibilităţile  oferite  de  infrastructura  rutieră

existentă, dar şi, pe cât posibil, asigurarea unui trafic fluent.

Circulația pe drumurile publice
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De departe sectorul de activitate cu ponderea cea mai mare, supravegherea circulației rutiere, asigurată

de un serviciu cu 7 polițiști locali,  a devenit și va rămâne în continuare prin prisma evoluției masive a

numărului de autovehicule înmatriculate, cel mai preocupant și cel mai solicitant sector. În condițiile

unei creșteri anuale a numărului de autovehicule înmatriculate în municipiul nostru, de cca. 12-15 % ,

acum când în evidențe apar peste 20.000 de autovehicule, suntem în situația în care să privim acest

domeniu de lucru cu maximă atenție, în încercarea de a reuși acoperirea întregii problematici, pe întregul

teritoriu administrativ.  La acest moment,  chiar dacă trebuie să vorbim de unele dificultăți  legate de

capacitatea de intervenție ca urmare a creșterii puternice a  intensității traficului, putem spune că toate

aspectele avute în competență  sunt ținute sub control, în limita posibilităților și variantelor oferite la

acest moment de suprafața de parcare și de rețeaua stradală amenajată. Cu o gamă relativ restrânsă de

competențe  desprinse din  prevederile  OUG nr.  195/2002 (  Oprirea   și  staționarea  neregulamentară,

accesul interzis, depășirea masei maxime autorizate, respectarea regulilor de circulație de către pietoni,

bicicliști,  vehicule  cu  tracțiune  animală  ),   încercăm să  menținem permanent  o  disciplină  în  trafic

precum și în zonele de parcare, la un nivel care să permită  fiecărui conducător auto să poată efectua

deplasările în interiorul localității  în mod previzibil,  eliminând ambuteiajele  și menținând totodată o

fluență care să garanteze siguranța participanților la trafic, cu precădere a pietonilor. 

Pentru prima dată,  luăm în discuție  aspectele  legate  de  accidentele  rutiere  petrecute  pe raza

municipiului  precum și cauzele  producerii  lor, în ideea de a avea în vedere posibilitățile  noastre  de

acțiune și intervenție pe direcția diminuării acestui tip de evenimente nedorite. Astfel,  din evidențele

Poliției Rutiere, la nivelul municipiului Slobozia, numărul accidentelor produse în interiorul localității,

pe anul 2019 a fost de 296 dintre care 51 cu victime. Dintre aceste 296, 4 au fost accidente deosebit de

grave cu două persoane decedate și 2 rănite grav, alte 47 de accidente  soldându-se cu 51 de răniți ușor.

Alte 245 de accidente s-au finalizat doar cu pagube materiale.  Și pentru a sublinia importanța practică a

unei  astfel  de  statistici,  trebuie  să  menționăm  și  principalele  cauze  ale  producerii  accidentelor  :

neacordarea de prioritate celorlalte autovehicule,  neacordarea de prioritate pietonilor și, ce este foarte

important, ca aspect asupra căruia noi avem competență, traversarea neregulamentară.

Așa cum se remarcă în tabelul următor, în anul supus analizei, bifăm un nivel al numărului de

contravenții constatate și, implicit, de sancțiuni aplicate pe probleme de circulație rutieră și pietonală, de

4.154, superior cu cca. 17 % celui din 2018 și aflat de fapt în continuă creștere an de an.      În  acestea

sunt incluse și abaterile la alte acte normative decât OUG nr. 195/2002, și anume :  HCL nr. 255/2018,

HCL nr. 106/2009, OUG nr. 43/1997, dar care conțin și alte prevederi cu aplicare pe aspecte legate de

prezența autovehiculelor pe domeniul public ( ocuparea fără drept a parcărilor de reședință, blocarea cu

autovehiculul a platformelor gospodărești,  circulația pe aleile parcurilor, etc. )    
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Anul
Total

sancțiuni

Oprire

neregulamentară

Staționare

neregulamentară

Acces

interzis
Pietoni Altele

2016 2.950 1.682 50    725 113 380

2017 3.187 1.719 50    664 210 544

2018 3.544 1.512 67 1.211 158 596

2019 4.154 2.177 78 1.069 150 680

În acest scop avem în vedere prezența zilnică activă, în trafic, urmărind intervenția operativă în orice

situație  în  care  se  impune  prezența  noastră,  în  primul  rând  prin  dirijarea  circulației  în  punctele

aglomerate. 

Sunt aici de menționat :

-dirijarea efectivă a traficului rutier și pietonal în zonele limitrofe ale celor 6  unități de învățământ pe

care le avem în responsabilitate din acest punct de vedere, după un program ce depinde exclusiv  de

orarul școlar, asta incluzând și școlile Slobozia Nouă și Bora,
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-intervenția periodică în intersecția DN 21/DN 2A unde se identifică un nod rutier extraordinar de intens

traficat, 

-afluirea traficului în punctele în care s-au efectuat lucrări de reparație a îmbrăcăminții asfaltice, 

-asigurarea  fluenței  și  siguranței  traficului  în  toate  zonele  în  care  s-au  derulat  manifestări  cultural-

artistice,  religioase sau sportive,  acționând inclusiv pentru îndepărtarea autovehiculelor  din carosabil

acolo unde s-a impus acest lucru, 

-supravegherea în punctele de lucru ale DADP pentru toaletări de arbori, intervențiile la instalațiile de

iluminat public, lucrări de deszăpezire, realizarea de lucrări pe suprafețele de parcări etc. precum și ale

SC Urban SA. 

Totodată,  am avut în vedere intervențiile  în (re)sistematizarea rutieră,   stabilind prin note de

constatare, în cooperare directă cu Biroul de Poliție Rutieră al Poliției Municipiului Slobozia, efectuarea

de marcaje, amplasarea, înlocuirea sau îndepărtarea de indicatoare rutiere  sau montarea de  dispozitive

care să asigure o mai bună circulație. S-au întocmit astfel 8  note de contatare care au vizat inclusiv

cartierele Bora și Slobozia Nouă și prin care s-a solicitat :

-amplasarea unui număr de 125 de indicatoare rutiere,

-îndepărtarea a unui număr de  15  indicatoare rutiere,

-realizarea unui număr de 37  marcaje rutiere,

-realizarea de sensuri unice pe 3 artere cu capacitate redusă de preluare a afluxului rutier.

Urmărind permanent modul de ducere la îndeplinire a măsurilor astfel stabilite și asumate de

către executiv, am revenit pe parcursul anului cu inventarierea  măsurilor care, cuprinse în aceste note,

nu au fost încă  executate.

S-au derulat 15  acțiuni organizate prin planuri de măsuri, derulate pe 3-5 zile fiecare,   prin care s-a

urmărit modul de respectare a legislației în domeniu de către pietoni sau de către conducătorii auto pe

acele  aspecte  aflate  în   spectrul  competențelor  noastre.  La  fiecare  dintre  acestea   a  fost  mobilizat

întregul  efectiv  al  Serviciului  de  Circulație  Rutieră  care  ,  în  acest  mod,  a  acționat   concentrat,

înregistrându-se numai cu aceste ocazii, 580 de  sancțiuni din totalul anual evidențiat.

S-au desfășurat 7  acțiuni instructiv-educative pe teme de circulație rutieră și pietonală pentru copiii

(pre)școlari   la  sediul  instituției  sau  la  unitățile  de  învățământ  (pre)școlar,  ocazie  cu  care  au  fost

prezentate copiilor de diferite vârste sau clase de studii, materiale pe aceste teme.

Menținerea ordinii și liniștii publice
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Ca o activitate pentru care sunt alocate  cele mai mari efective,  menținerea ordinii și liniștii

publice reprezintă una dintre principalele domenii de lucru, cu acțiuni sistematice,  care acoperă întreg

teritoriul  municipiului  24 de ore din 24 și  vizează  cu precădere,  respectarea prevederilor  Legii  nr.

61/1991 dar și a  altor acte normative care, prin extensie, în esența lor,  urmăresc menținerea unei ordini,

a unui nivel de confort și a unei stări care să asigure liniștea și siguranța cetățenilor.  Însă, acordând

importanța cuvenită  acestei activități, s-a impus ca și polițiștii locali din cadrul compartimentelor cu alte

atribuțiuni, să  fie implicați în această activitate, contribuind la bunul mers al lucrurilor, cu puteri depline

oferite de responsabilitățile stabilite prin fișa postului. Rezultatul pe care mizăm prin această organizare

este  bineînțeles  susținerea  rațiunii  noastre  de  a  exista,  cel  de  menținere  sub  control,  la  un  nivel

corespunzător,  a fenomenului de ordine și liniște publică. În general, cele două abateri pentru care s-au

aplicat  majoritatea  sancțiunilor  sunt  cele  de  consum  de  alcool  pe  domeniul  public  și,  bineînțeles,

tulburarea liniștii publice. Cu un număr total de sancțiuni la Legea nr. 61/1991 la un nivel aproximativ

similar ultimilor ani, cifrat la  2207, dar cu o oarecare scădere față de 2018 la încadrarea tulburarea

liniștii publice ( de la 799 la 724 ) după cum se remarcă în tabelul de mai jos, avem totuși încrederea să

spunem că starea de lucruri la nivelul întregului municipiu, în ce privește liniștea publică,  este într-o

evoluție  pozitivă,  fiind  ținută  sub  control.   Singurele  surse  aproximativ  constante  de  deranjare  a

confortului concetățenilor noștri fiind reprezentată de câteva dintre spațiile agenților economici care au

activitatea de jocuri electronice. Pentru două dintre acestea, unde erau constatate destul de des prezențe

care afectau liniștea zonei,  au și fost luate  măsuri de supraveghere video ( str. Lacului și b-dul. N.

Bălcescu ), cu efect asupra stării de lucruri. Măsura aceasta urmează a fi extinsă în funcție de situațiile

ce se vor constata în perioada următoare.

Fapta contraveţională 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL sancţiuni la Legea
nr. 61/1991, din care :

1109 1347 1612 2133 1983 2237 2207

Consum  de alcool 251 222 382 700 773 877 921

Tulburarea liniştii publice 421 452 519 625 668 799 724

Ameninţări, injurii 168 163 223 306 193 271 255

Refuz de legitimare 51 66 61 130 92 54 98
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Apelarea la mila publicului 45 72 72 71 58 85 77

Animale în libertate 12 24 26 30 19 36 12

Altele 161 348 329 271 180 115 120

Întreaga  organizare  a  activității  și  a  efectivelor  în  teren,  s-a  realizat  în  funcție  de  situația

operativă,  acțiunile  patrulelor   fiind  concentrate   în  zonele  expuse,  ținându-se  cont  inclusiv   de

momentele și perioadele din zi în care faptele urmărite a se preveni, se petrec.

Pe sectoare, ies în evidență la numărul de sancțiuni zonele aglomerate din centrul orașului unde

și  Legea  nr.  61/1991  dar  și  OUG nr.  195/2002  devin  principalele  instrumente  de  lucru.  Aici  sunt

concentrate spațiile comerciale cu toate unitățile de alimentație publică ori sălile de jocuri electronice

dar și instituțiile de stat sau private care polarizează un mare număr dintre concetățenii noștri veniți la

locurile lor de muncă. Urmarea se reliefează în tabelul de mai jos:

Total sancțiuni Legea 61/1991 OUG nr.

195/2002

HCL nr.

106/2009

Altele

Sectorul 1 – Zona Sadoveanu

-Ialomița
1.528 404 666 228 230

11



Sectorul 5 – Cartier 500 1.262 309 669 123 161

Sectorul 6- Zona Cosminului

–Ștefan cel Mare
1.319 410 536 190 183

Sector 10 – Cartier Bora 402 181 46 140 35

Pentru a ne face o imagine mai clară, este cuprins în tabel  și Cartierul Bora care se situează, din

punct de vedere al sancțiunilor la Legea nr. 61/1991 sub nivelul zonelor centrale.

În același sens, și pe parcursul anului, problemele legate de liniștea și ordinea publică au o mare

variabilitate, de regulă, ieșind în evidență, perioada estivală. În perioada caldă a anului, în special în

intervalul  iunie – septembrie,  starea de lucruri  din teren impune o activitate  mai intensă,  cu acțiuni

punctuale hotărâte, cu deosebire pe aspecte ce determină creșterea nivelului de zgomot produs de tinerii

care își petrec timpul în aer liber.  Neexistând obiective sau amenajări  destinate divertismentului sau

agrementului, eventual în zone mai depărtate de blocurile de locuințe, aceștia se concentrează în anumite

puncte de unde tulburarea liniștii are efecte asupra locuitorilor. De asemenea, funcționarea acelor unități

de  jocuri  electronice  polarizează  grupuri  de  persoane  care,  prin  comportamentul  și  atitudinea  lor,

provoacă disconfort în zonă. Astfel că, după cum se reliefează în tabelul următor, vara, întreg efectivul

de polițiști locali, în special în partea a doua a zilei și în schimbul III,  angrenat în acțiuni de prevenire și

combatere a faptelor de tulburare a liniștii  publice, constată cel mai mare număr de fapte de natură

contravențională și, în consecință, aplică cel mai mare număr de sancțiuni.

2019 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul
Au
g

Sep
Oc
t

Nov Dec

Sancţiuni

Legea
61/1991

107 155 172 148 171 341 291
28
4

196
14
7

101 94
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Și numărul total de măsuri aplicate la Legea nr. 61/1991, de 2207 sancțiuni, privit comparativ cu

cele  doar  800 rezultate  exclusiv în  urma rezolvării  reclamațiilor  și  sesizărilor,  subliniază  implicarea

noastră sistematică în ceea ce reprezintă activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice. 

În întreg ansamblul de activități și acțiuni derulate pe tema menținerii liniștii și ordinii publice,

sunt  de menționat   toate  participările  noastre,  în  general  alături  de celelalte  forțe  cu competențe  în

domeniu   -  Poliția  și  Jandarmeria,   la  măsurile  necesare  bunei  derulări  a  manifestărilor  publice.

Acestea necesită   o pregătire a întregului efectiv, cu stabilirea clară a responsabilităților, pe puncte de

lucru și perioade de timp bine delimitate. Pentru  manifestările de mai mică amploare și cu o concentrare

redusă  de  participanți,  preluăm  toată  responsabilitatea,  cu  derularea  tuturor  măsurilor  necesare  –

degajarea carosabilului de autovehicule,  resistematizarea  temporară sau asigurarea fluenței traficului

rutier, asigurarea siguranței traficului pietonal,  însoțirea coloanelor de participanți aflate în deplasare,

controlul activităților de comerț pe domeniul public,  și, bineînțeles, menținerea ordinii și liniștii publice

cu supravegherea  în ansamblu a tuturor  zonelor în care are loc manifestarea,  pentru preîntâmpinarea

oricăror evenimente nedorite. Pe parcursul anului, au fost organizate și am avut în atenție  77 de astfel de

manifestări, din care : 

Manifestări religioase -22

Manifestări cultural artistice -22

Manifestări sportive – 18

Piețe, oboare, alte locuri -7

Alte acțiuni autorizate -8
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Ca obiective  de  maximă  importanță  în  activitatea  noastră,  unitățile  școlare au  fost  atent  și

permanent supravegheate. De la prima oră   în care afluxul de elevi spre școală ne obligă la acțiuni

zilnice  de  dirijare  a  traficului  rutier  și  pietonal  în  zonele  limitrofe  acestora,   până  la  terminarea

programului școlar, toate patrulele de polițiști locali iau în primire școlile și au în atenție toate aspectele

care trebuie să concure la liniștea și siguranța elevilor precum și a personalului școlii. Nu au mai fost

înregistrate  evenimente  deosebite  care   să  se  încadreze  în  sfera  noastră  de  competențe.  Faptele

constatate, cu un pericol social scăzut, se situează cu mult sub nivelul anilor precedenți.

Liceul

de Artă

Liceul

Pedagogic

Liceul

A.I.Cuza
M.Eminescu

Școala

nr.3
Total

Acces fără
drept

0 0 0 1 0 1

Prezență
nejustificată

10 4 0 3 0 17

Adresare injurii 0 0 1 0 0 1

Agresiuni elevi 1 0 0 0 1 2

Elevi
indisciplinați

0 0 1 0 0 1

TOTAL 11 4 2 4 1 22

Demn de semnalat este fenomenul legat de fumatul în incinta școlilor, obicei care se pare că nu

poate fi combătut nici măcar prin aplicarea de amenzi care, în acest an a ajuns la un număr de 305

sancțiuni.

Ca puncte de real interes pentru locuitorii municipiului, parcurile și zonele de agrement ridică

în multe cazuri probleme ce impun implicarea noastră directă, astfel încât și aici, constatările, în special

în perioadele estivale, determină aplicarea de măsuri de sancționare sau de sesizare a entităților care pot

interveni  pentru  remedierea  sau  rezolvarea  unor   aspecte  tehnice  legate  de  starea  și  integritatea

mobilierului urban sau a instalațiilor de utilități publice.

Parcul: Total Legea HCL nr. Atele
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Sancțiuni nr. 61 106

Parc Tineretului 64 20 43 1

M.Sadoveanu 23 18 4 1

Orășelul Copiilor 14 5 9 0

Parc CFR 99 47 25 27

Parc E14 53 33 17 3

Parc de Est 44 20 22 2

Parc Mihai Eminescu 11 7 4 0

Parc Ialomița 50 27 23 0

Astfel, ca punct de tranzit, Parcul CFR,  este cel mai expus, aici înregistrându-se cele mai multe

încălcări  ale legii.  În general, aici  s-a constatat  frecvent consumul de acool.  În același  timp, Parcul

Tineretului  se remarcă prin cele mai multe sancțiuni,  comparativ  cu celelalte  parcuri,  în ce privește

faptele  ce  aduc atingere  stării  de  curățenie.  Aici  aruncarea  de  ambalaje  de  la  produsele  alimentare

consumate în parc ori a cojilor de semințe a constituit unul dintre obiceiurile tinerilor, cu precădere ale

celor care, la limita parcului, în zona Bulevardului Chimiei, își petreceau o mare parte a timpului din

noapte.  În acest an nu s-au mai înregistrat decât  două  situații de  sustragere de material dendrologic

proaspăt plantat pe scuarul situat pe Bulevardul Unirii, finalizate prin identificara persoanei vinovate cu

ajutorul camerelor de supraveghere video din zonă.

Salubritatea  gestionarea deșeurilor constituie unul dintre aspectele importante cu impact în ce

privește  viața  tuturor locuitorilor  municipiului.  Eliminarea  fenomenului  de depozitare  necontrolată  a

deşeurilor de orice fel  pe domeniul  public reprezintă  una dintre  preocupările  permanente iar  faptele

constatate se sancționează fără drept de apel. În anul încheiat pe acest segment de activitate sunt aplicate

797 de sancțiuni, în majoritatea lor ( 63 % ) amenzi. Pentru a se reuși identificarea celor vinovați, 12

platforme gospodărești sunt deja supravegheate video și, în aceiași manieră sunt ținute sub supraveghere

căile de acces către terenurile neconstruite din zona de nord a municipiului, unde în mod frecvent sunt

transportate  cu  căruța  deșeuri  diverse.  De  multe  ori  însă,  autorii  faptelor  de  această  natură  sunt

identificați și pe baza indiciilor găsite la fața locului, în punctele în care a fost depistată depozitarea

ilegală de deșeuri.
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Întreținerea domeniului public și a spațiilor de agrement de către înșiși utilizatorii acestora, este

și aceasta o problemă care a determinat o insistență deosebită în supravegherea parcurilor. Astfel au fost

aplicate numai pentru aruncarea de ambalaje alimentare, coji de semințe sau resturi de alimente, aproape

peste 400 de sancțiuni în unele cazuri cei vinovați fiind puși să facă și curat acolo unde nu au avut grijă

de  aspectul  estetic  al  municipiului.  De  asemenea  și  murdărirea  domeniului  public  prin  neglijența

deținătorilor de animale de companie  care nu s-au dotat cu pungi sau materiale de curățenie absolut

necesare  la  plimbarea  acestora  a  constituit  motiv  pentru  aplicarea  unui  număr  de  23  de  sancțiuni.

Depozitarea  de  deșeuri  în  afara  platformelor  sau  în  coșurile  stradale  de  gunoi  cu  86  de  sancțiuni,

depozitarea de deșeuri în zone neautorizate și în afara platformelor - 88 de sancțiuni. Inclusiv pentru

colectarea deșeurilor din containere s-au aplicat 89 de sancțiuni.

Acțiunile de sprijin acordat celorlalte  compartimente, servicii și direcții, au constat în însoțirea

și  asigurarea protecţiei  personalului acestora la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice.  Am

desfășurat acțiuni în acest sens cu Serviciul de Urbanism -23, DAS-16, Serviciul  Gospodărie Comunală

– 9, DADP -5,  DEP  – 35, dar am asigurat și securitatea executorilor  judecătorești în 4 cazuri.  Alte

situații -16 cazuri.

De asemenea, prin prezența lor constantă în teren,  polițiștii locali sunt în situația în care pot constata

eventualele probleme legate de integritate sau buna funcționare a bunurilor sau a serviciilor publice. Ca

urmare am formulat telefonic 217 sesizări în special către DADP, căruia i-am transmis 180 de sesizări

precum și , SC Urban SA, SC Polaris SRL, privind aspecte  ce țin de aceste entități.

La  capitolul  persoane  fără  adăpost,  avem  în  bazele  noastre  de  date  la  acest  moment  19

persoane.  Dintre  acestea,  7 sunt acum cazate  la  Centrul  Social  Bora,  celelalte   12 aflându-se într-o

permanentă  mișcare  pe  raza  municipiului,  uneori  fiind  luați  în  spațiu  la  domiciliul  unor  rude  sau

cunoștințe din Slobozia ori,  în unele situații,  din alte localități  de unde vin sistematic  în municipiul

nostru. Ca urmare a prezenței lor pe raza localității și a faptului că își amenajează adăposturi improvizate

în diferite puncte ( Parcul Orășelul Copiilor,  zona bloc G 120, Parcul MNA ) au fost transmise către

DADP  17 sesizări cu solicitarea de  desființare a adăposturilor improvizate și igienizare a respectivelor

zone.  La acest  capitol,  au mai  fost  luate  în  evidență  alte  6 persoane care  însă,  aflate  în  tranzit,  au

staționat perioade foarte scurte pe raza municipiului.

Autovehiculele abandonate  sau, mai exact, susceptibile de a se încadra la această categorie,

conform prevederilor Legii nr. 421/2001, sunt permanent avute sub control. Pornind la începutul anului

2019 de  la  41  de  astfel  de  autovehicule  în  evidență,  prin  îndepărtarea  de  pe  domeniul  public  sau

repunerea în  circulație  a unui număr de 35 de autovehicule  dar și  preluarea  în  evidențe a altor  32,
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înregistrăm la acest moment  un număr de 38 de unități. Pentru acestea, au fost atenționați deținătorii

legali asupra prevederilor legii încă înainte de a se împlini termenul de un an impus de actul normativ

pentru a fi declarate abandonate și, atunci când s-a impus, s-au  transmis notificări și somații, toate în

ideea eliminării perspectivei de a pune în aplicare procedurile finale de ridicare, transport, depozitare,

evaluare și valorificare a acestora, conform legii,  proceduri care sunt destul de costisitoare în planul

efortului material și de personal. Totodată, s-au aplicat și 4 sancțiuni contravenționale care au avut rolul

de a stimula deținătorii acestor autoturisme să-și îndeplinească datoria stabilită de lege. 

Transportul în regim de taxi  a fost supus controlului fiind  verificate 62 autovehicule utilizate

în această  activitate,  aplicându-se 10  sancțiuni.  În alte  două cazuri  am sesizat  prin adrese oficiale,

instituțiile cu competențe în verificarea din punct de vedere fiscal. La solicitarea Poliției Municipiului

Slobozia, am participat la o acțiune de control, formând echipe mixte cu agenții acestei instituții, ocazie

cu care au fost oprite în trafic și verificate  21 de autovehicule.

Reclamațiile și sesizările   pot fi primite, prin intermediul dispeceratului  24 de ore din 24, ele

constituind  o modalitate de colaborare directă cu cetățenii în scopul intervenției operative în timp real și

stopării  faptelor  comise  cu  încălcarea  legii.  Au  fost  înregistrate  de-a  lungul  anului  2161  de

sesizări/reclamații,  cu un vârf  al  intensității  în  perioada  iunie-septembrie,  adică  în  perioada  caldă  a

anului, când viața comunității este mai intensă, temperaturile ridicate menținând locuitorii noștri în aer

liber, pe terase, în parcuri, pe zonele pietonale centrale. Astfel, din cele 2161 de sesizări/reclamații, 943 (

adică  peste  43  %  )sunt  la  Legea  nr.  61/1991.  De  aici  pornește  și   zgomotul  produs  de  prezența

grupurilor  gălăgioase  aflate  în  deplasare  sau  staționate  în  fața  unor  unități  comerciale,  de  muzica

ascultată  la  intensitate  mare din autovehicule  sau autoturisme,  care constituie  în marea majoritate  a

cazurilor, subiectul acestor sesizări/reclamații. 

O pondere însemnată totuși  o au și reclamațiile  la HCL nr. 255/2018 cu peste 26 % din total,  care

vizează ocuparea ilegală a locurilor de parcare de reședință.

Rezultatele rezolvării tuturor sesizărilor se materializează în 1557 de sancțiuni, dintre care

451 de amenzi.  Structurate pe încadrări juridice, constatăm că, similar sesizărilor în sine,

și  aceste sancțiuni vizează  preponderent două aspecte : liniștea și ordinea publică – 800

de sancțiuni ( 51 % ) și  ocuparea ilegală a locurilor de parcare de reședință – 494 de

sancțiuni ( 32 % ). 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Total reclamații 1530 1517 1624 1638 1918 2161

      Din care    

      confirmate
1256 1131 1.248 1.336 1604 1788

Cu  încadrare  la

Legea nr. 61/1991
702 792 817 769 935 943

Cu  încadrare  la

HCL 255/2018
370 347 312 372 457 576

Sancțiuni aplicate

ca urmare a

rezolvării

reclamațiilor

883- 70 %

din totalul

reclamațiilor

confirmate

876- 77 %

din  totalul

reclamațiilor

confirmate

999- 80% 

din  totalul

reclamațiilor

confirmate

1070– 80% 

din  totalul

reclamațiilor

confirmate

1323 – 82 %

din  totalul

reclamațiilor

confirmate

1557-  87%

din  totalul

reclamațiilor

confirmate

Contestațiile la actele de constatare  întocmite reprezintă un reper important al modului în care este

derulată activitatea noastră, cifrele subliniind nivelul calitativ al acesteia.  Pentru anul supus analizei nu

se poate prezenta o situație finală, ca urmare a cursului anevoios al derulării acțiunilor în instanță, dar, la

acest moment avem înregistrate doar 28 de contestații care, raportat la cele 4.532 de amenzi și 523 de

avertismente scrise aplicate la OUG nr. 195/2002  prin care s-au stabilit și  puncte penalizare, reprezintă

0,5 % din actele întocmite și posibil de contestat.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nr.  PVCC (cu  amendă
şi/sau puncte penalizare)

1974 2686 3368 3953 3869 4.340 4.532

din care - contestate 48 28 36 53 46 33 28

% 2,4 % 1 % 1 % 1,34 % 1,19 % 0,76 % 0,62 %

-  judecate 48 28 36 53 45 29 12

-  admise             

 - % din contestaţii

      4

8,33 %

3

10,71%

2

5,56 %

4

7,55 %

4

8,70 %

0

0 %

0

0 %
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 - % din total PVCC 0,20 % 0,11 % 0,06 % 0,1 % 0,10 % 0 % 0 %

- respinse 44

91,67%

25

89,29%

      34

94,44%

49 

92,45 %

41

91,11  %

29

100 %

12

100 %

Pentru anul 2019, rezultatele se văd de asemenea în tabelul de mai sus și scot în evidență rezultatele

bune obținute, în condițiile în care, cel puțin până la acest moment, nu avem niciun act de constatare

anulat din cele 30 contestate și judecate.

Dispecerat-supraveghere  video se încadrează în instituția noastră pe unul dintre  palierele superioare

de lucru, fiind punctul central a activității noastre în special  în relația cu comunitatea dar și în relațiile

interne  de  transmitere  a  deciziilor  și  informațiilor  pe  verticală  și  pe  orizontală.   De  asemenea  cu

activitate  de  24  de  ore  din  24,  dispeceratul  facilitează  accesul  polițiștilor  locali  în  bazele  de  date,

înregistrează  toate  intervențiile  cetățenilor  prin  sesizări,  reclamații  sau informații  utile  în  activitatea

noastră, asigură colectarea și stocarea tuturor datelor legate de prezența în teren a polițiștilor locali și,

bineînțeles, cuprinde întreg sistemul de supraveghere video instalat pe raza municipiului Slobozia.  Aici

se primesc din teren și apoi se transmit către toate entitățile cu care colaborăm, informațiile, problemele

depistate în teren, solicitările de colaborare în acțiunile derulate. Tot aici se gestionează materialele și

dotările  pe care polițiștii  locali  le  iau în  primire  și  le  utilizează  pe timpul  exercitării  atribuțiilor  de

serviciu – armament, muniție, camera video, stații radio etc.
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Pe parcursul  anului  s-au realizat  aici  1.887   identificări  de persoane și  1256  identificări  de

autovehicule,  s-au urmărit  în  timp real  imagini  preluate  de camerele  video în  teren transmițându-se

patrulelor punctele în care trebuie să intervină. De la  cele 245 de camere de supraveghere video, adică

mai mult de 5 camere la 1000 de locuitori, au fost transmise către instituțiile cu competențe în acest

domeniu și  utilizate în rezolvarea dosarelor de cercetare penală sau în completarea documentației care

susține sancțiunile  contravenționale aplicate,  peste 250 de înregistrări  care cuprind cca.  2900 ore de

înregistrare. 

Personal-resurse Umane -Pentru anul 2019, numărul de personal propus şi aprobat pentru a funcționa

în cadrul Poliției Locale Slobozia a fost de 53 de posturi (stabilite conform Ordonanţei nr. 63/2010 și

Adresei nr. 2552/18.02.2016 a Instituției Prefectului – Județul Ialomița).

La acest moment, în statul de funcții al instituției există 3 posturi vacante, și anume:

-  1 post Șef Serviciu Circulație Rutieră, Dispecerat 

-  1 post polițist local , clasa III,    grad  principal  în Compartimentul Ordine

Publică și Control;

-  1 post polițist local , clasa III, grad  principal în Compartimentul Circulație

Rutieră

              Începând cu luna august 2019, o angajată a solicitat suspendarea pentru o perioadă de 2 ani, în

vederea creșterii copilului.

În cursul anului 2019 au fost  susținute 2 examene de promovare în clasă și 2 examene de promovare în

grad profesional. Ca urmare, au promovat în clasă 4 angajați și 4 în grad profesional.

Pe parcursul anului  s-a  aplicat o sancțiune disciplinară ,,mustrare scrisă”, conform art. 492 alin. 3)  lit.

a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Pregătirea  profesională,  pentru  anul  2019,  a  constat  din  instruirea  lunară  a  angajaților.  Nu  s-au

desfășurat cursuri de pregătire profesională.

Salarizarea  personalului  s-a  efectuat  în  temeiul  Legii  –  Cadru  nr.  153/2017  privind  salarizarea

personalului  plătit  din  fonduri  publice   și  a  prevederilor  Hotărârii  Consiliului  Local  Slobozia  nr.

264/2018 privind aprobarea salariilor de bază. 

Având în vedere Hotărârea Civilă nr. 1284/2017 din data de  20.03.2017 a Curții de Apel București, au

fost  achitate sumele pentru anul trei, și anume  52.314 lei.  Această sumă a fost eșalonată pe 3 luni,

aprilie-iunie.
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Bugetul  total  al anului 2019, la capitolul 10  -  ,, Cheltuieli de personal”,  a fost  aprobat în sumă de

4.440.000 lei  și s-au cheltuit 4.414.429 lei, diferența  reprezentând sume recuperate în luna decembrie

pentru concediile medicale suportate de  Bugetul de stat.

Contabilitate -Conform H.C.L  nr.  68 din 25.04.2019 bugetul de venituri și cheltuieli alocat Poliției

Locale Slobozia  pe anul 2019 și a rectificărilor ulterioare, creditele bugetare definitive au fost în sumă

de 5.103.700 lei. Sumele  alocate au fost repartizate  astfel :

         -  Cheltuieli de personal:                       4.440.000  lei                                 

         -  Cheltuieli cu bunuri si servicii:             655.000  lei                         

         -  Cheltuieli de capital:                                 8.700  lei                             

     Conform datelor  din  evidenţa contabilă,  execuţia  bugetului  de venituri  şi  cheltuieli  la  data  de

31.12.2019 se prezinta astfel:

Total cheltuieli realizate : 5.061.250,39 lei  -    99,17%    

 Din care :   Cheltuieli de personal -  4.414.429,00  lei   (99,42%)    

                    Cheltuieli cu bunuri si servicii  - 641.200,55 lei    (97,89%)

                    Cheltuieli de capital -  5.620,84 lei      (64,61%).

  Plăţi efectuate din anii precedenți  - 276,80 lei

           Execuţia bugetară reflectă faptul că s-a  încadrat în ţintele bugetare stabilite pentru  anul 2019.  

Cheltuielile bugetului alocat s-au efectuat în proporţie de 99,06%.

Anul 2019, a fost caracterizat de efortul general de modernizare și dezvoltare a Poliţiei Locale
Slobozia. În acest sens, instituția a finalizat un obiectiv de investiții, important, prin recepția efectuată la
terminarea lucrărilor, stabilind conformitatea lucrărilor cu specificațiile detaliilor de execuție pe fiecare
specialitate în parte, unde, pe baza situațiilor de lucrări executate, confirmate și a constatărilor efectuate
pe teren, stadiul fizic a fost materializat  în procent de 100%  la obiectivul ,,Extindere Sediu Poliţia
Locală Slobozia”. 

De asemenea, la începutul anului 2019 au fost efectuate toate demersurile necesare în scopul
autorizării ,,Poligonului de tragere acoperit”, imobil destinat antrenamentului polițiștilor locali, realizat
în cadrul obiectivului de investiții ,,Reabilitare și amenajare bază de pregătire, Construire și amenajare
poligon de tragere acoperit”. 

Totodată, în baza HCL nr. 26/2018, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în scopul
materializării  obiectivului  de  investiții  ,,Centrul  de  Instruire  Multifuncțional”  au  fost  derulate  toate
procedurile de achiziţie și recepție a serviciilor de proiectare tehnică arhitectură, rezistență, instalații,
sistematizare  verticală,  expertiza  structurii  de  rezistență,  verificări  pe  specialități,  documentaţie  de
execuţie  şi  caiet  de  sarcini,  în  conformitate  cu  prevederile  legale  privind  proiectarea  lucrărilor  de
construcţii pentru obiective de investiţii  noi. Drept pentru care, în continuare, în funcție de valoarea
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specificată în indicatorii tehnico-economici și de creditele bugetare alocate cu această destinație se va
desfășura procedură de achiziție a lucrărilor de construcții. 

Obiective propuse pentru anul 2020

- Up-gradarea sistemului de supraveghere video din Municipiul Slobozia

- Asigurarea creșterii  nivelului de pregătire profesională prin cursuri cu teme adaptate

specificului activității,

- Continuarea  lucrărilor  de  amplasare  de  camere  de  supraveghere  video  în  zona

platformelor gospodărești,

- Creșterea capacității de lucru și de intervenție în traficul rutier și pietonal,

- Ridicarea continuă a nivelului de exigență în aplicarea legii în fiecare domeniu de lucru al

instituției,

- Derularea de acțiuni de informare/prevenire în privința circulației rutiere și a menținerii

ordinii și liniștii publice în unitățile de învățământ.

DIRECTOR,

Ing. Laurențiu Abaza
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