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RAPORT DE ACTIVITATE
trimestrul I -2020

Trimestrul  I al  anului  2020 a debutat  cu activități  specifice executate  de polițiștii  locali  și  a

reprezentat o perioadă cu activitate similară anilor  precedenți, privită în special prin prisma actelor de

constatare și aplicare a sancțiunilor încheiate, lucru ce poate fi evidențiat în tabelul prezentat mai jos:

ANUL AV AS AM TOTAL
2018 746 123 638 1507
2019 721 232 1312 2265
2020 646 121 1051 1818

TOTAL 2113 476 3001 5590

Activitatea  trimestrului  I,  al  acestui  an  s-a  desfăşurat  pe  coordonatele  obişnuite

corespunzătoare specificului activităţii  unei astfel de instituţii,  cu accent pe aspectele de menţinere a

ordinii  şi  liniştii publice,  supravegherea  bunurilor  publice  precum şi  a  circulaţiei  rutiere,  în  cadrul

competenţelor destul de limitate pe acest domeniu, conferite de prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei

Locale. Departajând sancţiunile aplicate pe domenii de activitate, situaţia se prezintă astfel:
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Nr.
DOMENII DE ACTIVITATE

TOTAL 

TOTAL AV. AS. AM. VAL. AM.

1 CIRCULAŢIA PE 
DRUMURILE PUBLICE

972 516 117 339 99.298

2 DISTRUGEREA, 
DETERIORAREA 
DOMENIULUI  PUBLIC 

18 9 - 9 1.325

3 SALUBRITATE, 
GESTIONAREA 
DEŞEURILOR  

122 29 1 92 16.150

4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA 
DOMENIULUI PUBLIC 

15 3 - 12 2.500

5 NEMENŢINEREA 
ASPECTULUI ESTETIC :

1 - - 1 100

6 POLUAREA MEDIULUI, 
SĂNĂTATEA PUBLICĂ 

1 - - 1 100

7 ANIMALE ÎN LIBERTATE 5 3 - 2 200

8 TULBURAREA LINIŞTII 
PUBLICE, INJURII, 
CERŞETORIE 

308 67 1 240 46.600

9 ALTELE 376 19 2 355 278.600
TOTAL 1.818 646 121 1051 444.873

În această perioadă, la dispeceratul instituției au fost înregistrate 421 reclamații și sesizări,  dintre
acestea  66  neconfirmându-se. 

   ian. febr. mart. total

Reclamaţii   121 158 142 421

1 neconfirmate  18 19 29 66

Încadrare juridică  

1 Lg 61   27 51 55 133

2 HCL 255   58 55 23 136

3 alte acte normative  36 52 64 152

telefonice  109 152 138 399

verbale   6 2 0 8

scrise   6 5 4 15

Sancțiuni aplicate   

1 amenzi   19 24 21 64

2 avertismente scrise  8 9 5 22

3 avertismente verbale  56 80 63 199

Pg. 2 / 7



În situaţiile în care nu s-a impus aplicarea vreunei sancţiuni, s-au luat diverse măsuri, după cum 

urmează:

- conflicte aplanate – 9

- aplicarea de invitaţii conducătorilor auto – 37

- îndrumarea către instituţiile abilitate – 5

- îndepărtarea grupurilor de tineri – 5

- persoane conduse la centrul de primire –3

Pe ansamblu, din sinteza care se întocmește zilnic, în perioada de raportare se remarcă:

- acţiuni şi controale –140 ,din care 87 în unităţile de învăţământ,  

- infracţiuni constatate – 2 ,  infractori prinşi – 1, 

- auto controlate –12 ,

- persoane identificate – 4271 (3396 legitimate şi  875 verificate în baza de date),

- persoane luate în evidenţă – 5  

- persoane invitate la sediul Poliţiei Locale – 311 ,     

- pânde executate – 8,

- acţiuni de însoţire – 14,

- înmânarea unor documente –241 , din care 165 afişare  PVCC  și 21  înmânare ordine 

CMJ ,

- măsuri de ordine – 8                                                                                                           

Ca urmare a activităţii şi a constatărilor efectuate în teren, s-au transmis către instituţiile 

abilitate 64 sesizări de intervenţie, în vederea luării măsurilor legale:

- DADP – 57

- SC Urban SA – 5

- Poliția Municipală – 2.

Ca  evenimente  înregistrate  la  care  au  intervenit  polițiștii  locali  în  acest  trimestru,
menționăm:

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  
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suspectă și  au pornit în urmărirea acesteia care, într-un final a reușit să se piardă în intunericul dintre 

blocuri, nu inainte 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 la 

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.

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 în care s-au efectuat patrulări în zonă, polițiștii locali au 

declanșat căutarea deplasându-se cu autovehiculul de patrulare către cartierul Bora, însoțiți fiind și de 

cei doi reclamanți. În foarte scurt timp a fost identificat unul dintre copiii care, îmbrăcat fiind cu una 

dintre  jachetele descrise, a fost oprit și condus la sediul Poliției Municipiului Slobozia, ca suspect de 

furt. Minorul și-a recunoscut  vinovăția  care era oricum dovedită fără urmă de îndoială din moment ce 

articolul de îmbrăcăminte se afla în posesia sa iar ulterior a făcut cunoscută și identitatea celuilalt copil 

împreună cu care a comis fapta. Astfel, obiectele au fost recuperate dar părinții celor doi copii păgubiți 

inițial, nu au depus plângere penală.

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 

acestuia. 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 
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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 data de 28 martie 2020, în jurul orelor 12.15, polițiștii locali aflați în exercitarea atribuțiilor de

serviciu  au  depistat  o  persoană de  sex  masculin  despre  care  existau  informații  că,  în  cursul  nopții

anterioare, a spart mai multe geamuri ale unor unități comerciale de pe raza municipiului. Persoana în

cauză a fost interceptată pe b-dul Matei Basarab, zona blocului MB14, legitimată și controlată-control

corporal, fiind ulterior condusă la sediul Poliției Muncipale.

Pe timpul patrulării în schimbul III, polițiștii locali au depistat 7 autoturisme neasigurate fără a

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

Polițiștii locali au desfășurat acțiuni în baza Planurilor de măsuri, după cum urmează:

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, 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 aspectului estetic al aleilor pietonale din jurul spațiului comercial. Astfel, s-au

verificat un număr de 111 astfel de unități, 7 agenți economici neprezentând contractul cu operatorul de 

salubritate licențiat iar alte 2 nu au putut face dovada ocupării domeniului public. S-a dat termen 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, 
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staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis pe căile de comunicații rutiere și pietonale din 

municipiul Slobozia. În perioada de raportare s-au aplicat 137 sancțiuni contravenționale, din care 53 

amenzi.

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.

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.

Prezența agenților de pază la școli și existența camerelor de supraveghere video s-au dovedit 

benefice încă de la montarea lor, având un puternic rol preventiv.

Începând cu jumătatea lunii martie, activitatea întregii instituții s-a organizat și s-a derulat în 

contextul epidemiei de coronavirus, încadrându-se în prevederile anexei nr.1, a Decretului nr.195/2020 

privind instituirea stării de urgență. Astfel, s-au monitorizat permanent punctele cunoscute de 

plecare/sosire a mijloacelor de transport persoane spre/dinspre țările cu risc de coronavirus și s-au 

realizat patrulări pe traseele obișnuite ale acestor mijloace de transport: DN2A și DN21.

În acțiunile derulate pe raza municipiului de către întreg sistemul Poliție Națională-Jandarmerie-

Poliție Locală, polițiștii noștri au participat și la punerea în practică a tuturor măsurilor de informare și

prevenire a populației asupra prevenirii cu coronavirus:

- urmărirea  respectării  obligației  de  suspendare  a  activităților  unor  unități  cu  profilul  de

activitate prevăzut în Ordonațele Militare,

- transmiterea, zi și noapte, prin intermediul instalațiilor acustice ale mașinilor de patrulare, a

mesajelor sonore de informare și avertizare ce vizează aplicarea măsurilor sanitare, a celor de

izolare la domiciliu, de interzicere a deplasărilor.

Polițiștii locali au verificat și legitimat 563 de persoane în temeiul ordonanțelor militare  și au 

aplicat 215 sancțiuni, în valoare totală de 269.050  lei, pentru încălcarea prevederilor acestora.
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Polițiștii locali s-au deplasat la domiciliul persoanelor izolate, care s-au întors în țară și au 

domiciliul pe raza municipiului, venind din zonele în care sunt semnalate numeroase cazuri de 

coronavirus,  în vederea verificării acestora cu privire la respectarea măsurilor impuse. Astfel, au fost 

identificate 9 persoane venite din străinătate pentru a fi luate în  evidența DSP Ialomița și au fost 

notificate alte 162 de persoane pentru stabilirea izolării la domiciliu. S-au efectuat totodată 415  

verificări la domiciliile persoanelor izolate. 

Director

Laurențiu Abaza
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