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        RAPORT DE ACTIVITATE

Luna februarie 2020

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

antisociale,  scop în care  polițiștii  locali  au întreprins  activitățile  specifice  de supraveghere  constantă  a

zonelor  comerciale  aglomerate,  a  arterelor  rutiere  și  pietonale  intens  traficate  precum  și  a  zonelor

neconstruite ale municipiului, expuse riscului depozitării neautorizate de deșeuri - Cartierul Bora, cartierul

Slobozia Nouă, zona TMUCB – Ianache, a 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, supravegherea zonei în care s-au oficiat căsătorii civile respectiv, Casa de Cultură Municipală. De

asemenea, acțiunile de patrulare au cuprins, în special pe perioada nopții,  traseul care cuprinde Uzina de

Apă a SC Urban SA și toată zona limitrofă a acesteia precum și Cimitirul Uman Bora pe timpul activității

zilnice din acest obiectiv.

Toate  aceste  activităţi  au  avut  drept  obiective  fundamentale  creşterea  siguranţei  cetăţeanului,

menţinerea ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale şi infracţionale în

conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 a poliţiei locale.

În perioada de raportare au fost înregistrate  în cadrul dispeceratului  instituției  care funcționează

permanent, 24 de ore din 24, un număr de 158 reclamații și sesizări. Dintre acestea,  152 au fost comunicate

telefonic, 2 verbale,  4 fiind depuse sub formă scrisă, 19 reclamații nu s-au confirmat. Predomină în gama

de astfel de intervenții ale cetățenilor,  abaterile la Legea nr. 61/1991, cu 51 de sesizări și reclamații și cele

la HCL nr.255/2017 - 55.   

Măsurile luate în urma rezolvării reclamațiilor au fost:

-   24  amenzi, 

-   89  avertismente, 
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-     3 conflicte aplanate,

-     2 situații au impus îndrumarea petenților către alte instituții cu competențe în respectivele

situații, (faptele sesizate exced aria noastră de competență),

-   2  sunt în lucru fiind demarate procedurile de verificare a celor reclamate. 

Prin accesarea bazelor de date ale MAI au fost identificate 429 de persoane şi  autovehicule. 

Activitatea acestei perioade, conturată aici de numărul de fapte de natură contravențională constatate

și sancționate, așa cum am menționat, s-a desfășurat cu accent pe aspectele de circulație rutieră și ordine

publică,  fără a omite însă și celelalte domenii  de activitate,  fapt ce reiese din tabelul următor,  din care

rezultă și ponderea pe fiecare sector, așa cum de fapt, deja s-au consacrat ele de-a lungul ultimilor ani.

Nr.crt Domenii de activitate TOTAL AV. AS. AM.
1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 390 219 45 126

2 SALUBRITATE, GESTIONAREA 
DEŞEURILOR 

39 9 1 29

3 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, 
INJURII, CERŞETORIE

114 21 1 92

4 ALTELE 83 12 0 71

Ca urmare a activității și constatărilor din teren, s-au transmis 34 note telefonice, către: Dadp -31,

Urban SA-3.

Supravegherea unităților de învățământ și a zonei limitrofe acestora, reprezintă o activitate de bază

în programul zilnic  al  polițiștilor  locali  și  are  caracter  zilnic,  organizată  pe baza programului  școlar al

fiecărei unități școlare. Aici se acționează în ambele planuri : siguranța elevilor și a personalului didactic în

deplasarea către sau dinspre școală și, în aceeași măsură, ordinea și liniștea publică. Astfel, polițiștii locali

păstrează permanent legătura cu agenții de pază precum și cu reprezentanții unităților școlare și preșcolare,

evaluând starea de lucruri în vederea aprecierii modalităților de intervenție și acțiune. 

            În scopul desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului rutier, Poliţia Locală a acordat sprijin

angajaților DADP, ce au întreprins lucrări de toaletare/tăiere arbori pe raza municipiului. În consecinţă, au

fost desfăşurate acţiuni de informare şi degajare a zonelor în lucru în scopul materializării obiectivelor.

În domeniul circulației pe drumurile publice au fost implementate de polițistul local desemnat  să

lucreze  la Serviciului  Rutier  al  Inspectoratului  de Poliţie  Județean  Ialomiţa  un număr de 156  procese

verbale  de  constatare  și  aplicare  a  sancțiunii  contravenționale  complementare  cu  puncte  penalizare  la

permisul de conducere.   
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Pentru clarificarea situațiilor de fapt, constatate în teren, au fost invitate la sediul poliției locale 130

de  persoane.

În data de 03 februarie 2020, s-a prezentat la sediul Polițiie Locale o persoană de sex feminin reclamând

faptul că, în jurul orelor 12:30, o persoană de sex masculin a încercat să o agreseze sexual în Orășelul

Copiilor.În baza descrierii petentei am ajuns la concluzia că suspectul ar putea fi un minor instituționalizat

în  cadrul  Centrului  de  Plasament  nr.3,  strada  C.D.Gherea,  nr.1,  autor  al  unei  fapte  similare.  Pentru

confirmarea suspiciunilor  am procedat la verificarea în bazele de date a MAI iar reclamanta l-a recunoscut

ca fiind cel ce a agresat-o în Orășelul Copiilor. Plângerea a fost înaintată către Poliția Municipală.

Poliţiştii locali au efectuat acţiuni de însoţire/conducere în diferite situaţii, după cum urmează:

- am condus la Centrele de primire persoanele fără adăpost depistate pe raza municipiului, în zilele cu

viscol și temperaturi scăzute.

- în data de 11 februarie, am însoțit reprezentantul Primăriei, Compartiment Asociații de proprietari,

la blocul B13 în vederea soluționării unei sesizări privind o defecțiune la instalația de apă a unui

locatar,

- în cursul aceleiași zile, în jurul orelor 18, polițiștii locali au depistat pe b-dul Unirii, o persoană de

sex feminin ce prezenta tulburări de comportament. Aceasta a fost condusă la Centrul de primire și

predată pe bază de proces verbal,

- în  data  de  17 februarie  2020,  am însoțit  reprezentantul  Direcției  de  Asistență  Socială  la  sediul

Poliției Municipale în vederea rezolvării unei situații privind violența domestică. S-a emis ordin de

protecție împotriva agresorului.

- în data de 27 februarie, am însoțit reprezentanții Serviciului Urbanism, la  spălătoria auto în vederea

efectuării de măsurători.

- în cursul aceleiași zile, polițiștii locali aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu în schimbul 3, au

condus la Centrul de Primire din cartierul Bora o persoană de sex masculin, cu domiciul în afara

localității, aceasta declarând verbal că este în tranzit și nu are unde să se adăpostească.

În  cadrul  unui  plan  comun  de  acțiune,  ce  vizează  mai  multe  clădiri  de  locuințe  de  pe  raza

municipiului, polițiștii locali au acționat împreună cu agenții din cadrul Poliției Municipale, fiind legitimate

peste  45 de persoane.

            În această perioadă, polițiștii locali au depistat 2 autoturisme neasigurate, drept pentru care au

procedat la identificarea și anunțarea proprietarilor. Autovehiculele în cauză nu prezentau urme de forțare.

În intervalul de valabilitate a codului roșu de viscol precum și în perioada imediat următoare, am

acționat alături de administratorul drumului (angajații DADP) și angajații ISU pentru înlăturarea și limitarea

fenomenelor vizate prin atenționarea meteorologică, desfășurând următoarele activități specifice:
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- s-a fluidizat traficul rutier în zonele din municipiu unde angajații DADP au întreprins măsuri de

toaletare/tăiere a arborilor sau crengilor doborâte de depunerile de gheață,

- s-a adus la cunoștința Direcției de Administrare a Domeniului Public puncte în care au căzut

copaci, crengi sau exista pericolul iminent de prăbușire a acestora din cauza vântului puternic, 

- s-a efectuat identificarea proprietarilor de autovehicule prin verificarea în baza de date și au fost

anunțați  în  vederea  ridicării  din  zonele  în  care  erau  parcate  pentru  a  permite  desfășurarea

lucrărilor de toaletare/tăiere a arborilor, de către angajații DADP,

- am organizat  filtre la ieșirea din localitate, mai exact  pe  DN2 C (șoseaua Amara) și DN21

(șoseaua  Brăilei)  cu  ocazia  restricționării  traficului  rutier  din  cauza  condițiilor  meteo

nefavorabile ”Cod roșu de viscol”,

- ca urmare a comunicării codului roșu/portocaliu pe această perioadă, am luat măsuri preventive

de îndrumare a tuturor persoanelor fără domiciliu la Adăpostul ce aparține DAS, din cartierul

Bora.

Polițiștii locali din cadrul serviciului de circulație rutieră au întreprins acțiuni în baza Planului de

măsuri  nr.1431/11.02.2020  pentru  prevenirea  și  combaterea  încălcării  normelor  legale  privind  masa

maximă admisă de peste  3,5 tone și  accesul  pe anumite sectoare de drum din municipiul  Slobozia.  În

perioada de raportare s-au aplicat  151 sancțiuni contravenționale, din care 63  amenzi.

În dimineața zilei de 24 februarie 2020, în jurul orei 5:20, o  echipă   a Poliției Locale Slobozia

aflată în acțiunea de patrulare în zona Piața Cuza Vodă – Aleea Spicului,  a surprins  o persoană care, aflată

în imediata apropiere a unui autoturism, atrăgea atenția prin  intenția sa de a nu fi observată, retrăgându-se

în fugă spre o zonă neiluminată, la vederea polițiștilor. Deoarece  și sistemul de alarmă al autoturismului era

deja declanșat, cei doi polițiști locali au considerat respectiva persoană ca fiind suspectă și  au pornit în

urmărirea acesteia care, într-un final a reușit să se piardă în întunericul dintre blocuri, nu înainte de a fi

totuși  observată,  astfel  încât  a  putut  fi   identificată,  fiind  recunoscută  ca  având antecedente  de  natură

infracțională.  Odată semnalmentele  transmise prin  radiotelefon,  toate patrulele aflate în teren la acel

moment  au  fost  mobilizate  în  căutarea  persoanei  suspecte  fiind  totodată  verificată  și  zona  în  vederea

constatării unor eventuale urme ale acțiunilor de pătrundere prin efracție în alte autovehicule din zonă.  În

timp  au fost cuprinse în dispozitivul de căutare și echipele prezentate le serviciu în schimbul I așa încât au

putut fi identificate în zonă alte două autoturisme care prezentau urme de forțare iar apoi,  în jurul orei

7.00, persoana suspectă a fost depistată într-una dintre locuințele din Centrul Social de pe Str. Viilor nr. 61.

Având în vedere natura infracțională a faptelor comise, a fost solicitată urgent  intervenția agenților  Poliției

Municipiului Slobozia care l-au  luat în primire pentru derularea cercetărilor.
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În  noaptea  de  26  spre  27  februarie  2020,  un  locuitor  al  municipiului  Slobozia  a  sesizat  prin

dispeceratul  instituției  noastre faptul că o persoană de sex feminin pe care a primit-o la domiciliul  său

împreună cu copilul acesteia,  un minor de cca 8-9 ani,  a dispărut,  abandonând minorul în locuința lui.

Deoarece nu are posibilitatea îngrijirii acestuia și nici serviciul nu-i permite să îi acorde minimul de atenție,

a  solicitat  sprijinul  nostru.  Din discuțiile  purtate  cu apelantul,  a  rezultat  că acesta  a cunoscut  persoana

reclamată în urmă cu trei zile și, pentru că aceasta nu avea domiciliu, i-a oferit sprijinul său, primind-o

împreună cu minorul,  în locuința sa, pentru o perioadă determinată.   Copilul nu a reușit să ofere prea multe

explicații,  necunoscând nici numele său de famile nici  vârsta sa corectă și nu pare a fi urmat cursurile

școlare firești pentru vârsta lui. Fiind clară imposibilitatea apelantului de a-și asuma orice responsabilități

față de acesta, s-au luat măsurile necesare pentru identificarea mamei.  Într-un final,  apelată pe un număr

de telefon notat pe un bilet găsit asupra minorului, aceasta a fost invitată la sediul instituției noastre unde a

declarat că  dorește să renunțe la copil pentru că nu mai poate avea grijă de el, așa cum de fapt nu poate

îngriji nici al doilea copil aflat deja la bunici. Ca urmare, polițiștii locali i-au condus pe cei doi – mamă și

copil,  la  Centrul  de  Persoane  fără  Adăpost,   unde,  pe  baza  semnăturii  mamei,  minorul  a  fost  predat

DGASPC pentru îngrijire.

În seara zilei de 26 februarie 2020, în jurul orei 22.00, printr-o sesizare transmisă la dispeceratul

instituției noastre, un conducător auto informa faptul că pe un tronson al DN 2 A, în zona podului de cale

ferată, o mare cantitate de piatră acoperă carosabilul, creând astfel mari pericole pentru toți participanții la

trafic. Ora fiind târzie, cu posibilități reduse de a identifica   echipe   de lucru ale administratorului drumului

național  în timp operativ,  întregul  efectiv  al  Poliției  Locale Slobozia aflat  la acel moment în activitate

(polițiștii locali care intraseră în schimbul III și colegii lor din schimbul II care încă nu părasiseră instituția)

a fost mobilizat și, dotat cu unelte corespunzătoare, s-a deplasat în punctul menționat, trecând la acțiune.

Astfel, o echipă de polițiști locali au acționat rapid pentru curățarea carosabilului de pietrișul căzut probabil

dintr-un mijloc de transport prea plin și,mai mult ca sigur, manevrat cu mare viteză, în timp ce doi dintre

colegii  lor au asigurat  derularea în siguranță a activității  prin supravegherea traficului  rutier  pe ambele

sensuri de deplasare, de la distanțe suficient de mari de punctul de lucru, așa încât orice incident să fie

exclus. La acest  moment,  întreg materialul  îndepărtat  se află  depozitat   în afara părții  carosabile,  fiind

totodată anunțat și administratorul drumului pentru alte eventuale intervenții.

DIRECTOR

Ing. Laurenţiu Abaza
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