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RAPORT DE ACTIVITATE
ianuarie  2020

           Activitatea poliţiştilor locali s-a materializat în această lună prin aplicarea unui număr de 639

sancţiuni contravenţionale,  din care 331 amenzi,  în valoare totală  de 72.868 lei  şi 308 avertismente.

Sancţiunile menţionate au fost aplicate pentru abateri privind:

 circulaţia rutieră                                                                          - 404;

 tulburarea liniştii publice, consum de băuturi alcoolice               - 106;     

 salubritate, gestiunea deşeurilor                                                  -   47;

 alte abateri                                                                                  -   82.  

      În cadrul acţiunilor derulate au fost legitimate 835  persoane fiind efectuate 187 de verificări în

baza  de  date  pentru  identificarea  persoanelor  ce  au  încălcat  prevederile  legale  aflate  în  competența

Poliției Locale.

    În acest interval de timp au fost înregistrate  121  reclamaţii şi sesizări, dintre care  109 telefonice,

6 scrise şi 6 verbale. Urmare rezolvării acestora s-au aplicat  64  avertismente şi 19 amenzi dar și alte

măsuri precum:

 invitarea conducătorilor auto la sediul Poliţiei Locale în vederea clarificării situaţiei,

 îndrumarea către Poliţia  Municipală  a persoanelor care au făcut sesizarea,  întrucât faptele

reclamate nu intrau în aria noastră de competenţă,

 aplanarea conflictelor în curs de desfăşurare,

 verificarea abonamentelor privind locurile de parcare concesionate.

Un număr de 18 sesizări din totalul celor înregistrate, nu s-au confirmat.

 Urmare constatărilor din teren au fost transmise către alte instituţii sau operatori de servicii  14

note telefonice, din care: 12-DADP,  2-SC Urban SA.
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În data de 06 ianuarie polițiștii locali au fost prezenți în zona lăcașelor de cult unde au avut loc

procesiuni specifice Bobotezei.

Măsuri de ordine s-au asigurat și cu ocazia altor evenimente  religioase și cultural artistice:

- la Cimitirul Eroilor, unde s-au depus  coroane de către o delegație turcă,

- în data de 24 Ianuarie, când  s-au asigurat măsuri de ordine și de restricționare a traficului

rutier cu ocazia manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Unirii  Principatelor Române.

      Zonele  limitrofe  unităţilor  școlare  avute  în  responsabilitate  au  fost  supravegheate  în  mod

sistematic,  pe  parcursul  programului  școlar,  fără  a  fi  înregistrate  evenimente  majore.  S-a  păstrat

permanent legătura cu profesorii de serviciu pe unitate, fiind  legitimate şi îndepărtate din zona şcolilor

persoanele ce nu-şi puteau justifica prezenţa. 

S-a acționat în baza Planului de măsuri nr. 328/2020, pentru prevenirea şi combaterea faptelor de

natură contravenţională privind organizarea şi desfăşurarea activităţii unităților comerciale, avându-se în

vedere  modul  de  îndeplinire  a  obligațiilor  ce  le  revin  în  domeniul  gestionării  deșeurilor,  legalitatea

ocupării   domeniului  public cu diferite  materiale  sau utilaje,  asigurarea unui spațiu  special  amenajat

pentru  depozitarea  deșeurilor-ambalajelor,  până  în  momentul  preluării  acestora  de  către  firma

specializată precum și obligativitatea întreținerii  curățeniei  și al asigurării  aspectului estetic al aleilor

pietonale din jurul spațiului comercial. Astfel, s-au verificat un număr de 111 unități, 7 agenți economici

neprezentând contractul cu operatorul de salubritate licențiat iar alte 2 nu au putut face dovada ocupării

domeniului public. S-au stabilit termene de intrare în legalitate și ulterior 5 operatori economici s-au

conformat, prezentând polițiștilor locali  contractul de salubrizare sau, după caz,  acordul eliberat de

Primăria Slobozia.

Polițiștii  locali  din cadrul Serviciului de Circulație Rutieră au acționat în baza Planului de măsuri

nr.562/20.01.2020  pentru  prevenirea  și  combaterea  încălcării  normelor  legale  privind  oprirea,

staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis pe căile de comunicații rutiere și pietonale din

municipiul  Slobozia.   Pe  parcursul  acțiunii  s-au  aplicat  137 sancțiuni  contravenționale,  din  care  53

amenzi.

În data de 16 ianuarie 2020, în jurul orelor  20.50, polițiștii locali aflați în patrulare în zona Casei

de Sănătate,  au  fost  sesizați  de către  doi  minori  asupra  faptului  că,  în  timp ce desfășurau activități

sportive pe pista Stadionului municipal, li s-au sustras jachetele pe care le așezaseră pe un gard.  Despre

acest lucru, li s-a atras atenția de către un alt tânăr care, ca și ei, se afla pe stadion și care le-a comunicat

că cei vinovați, doi copii, s-au îndreptat spre podul pietonal de pe râul Ialomița.  Pe baza acestor  indicii

prezentate,  a descrierii aspectului articolelor de îmbrăcăminte dispărute  și ținând cont și de datele și

informațiile   acumulate  de-a lungul  timpul  polițiștii  locali  au  identificat  unul  dintre  autori  care  și-a
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recunoscut  vinovăția  și care, ulterior,  a făcut cunoscută și identitatea celuilalt minor împreună cu care a

comis fapta. Astfel, obiectele au fost recuperate dar părinții celor doi copii păgubiți inițial, nu au depus

plângere penală.

Pe timpul patrulării în schimbul III, polițiștii locali au depistat 3 autoturisme neasigurate fără a

prezenta urme de forțare. S-a procedat la anunțarea proprietarilor.

Director,
Laurențiu Abaza
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