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În prima parte a lunii mai,  Poliția Locală a participat  în continuare  la activități  ce vizează

obiective deja consacrate  perioadei de pandemie, participând împreună cu celelalte instituții de ordine și

siguranță publică sau organizând acțiuni  proprii  specifice,  în scopul aplicării  măsurilor stabilite  prin

Ordonanțele Militare 1-10/2020, emise în baza situației de urgență statuate prin Decretul nr.195/2020. În

acest context, în conformitate cu dispozițiile actelor normative menționate,  instituția noastră s-a supus

prevederilor OMAI nr.44/19.03.2020 care stabilește operaționalizarea conducerii poliției locale de către

structurile MAI.

Astfel, polițiștii locali au acționat în cea mai mare parte din timpul de lucru în patrule mixte cu

lucrători  din  cadrul  Poliției  Municipale,  pentru  urmărirea  respectării  obligațiilor  impuse  privind

restricționarea  circulației  persoanelor  în  afara  locuinței/gospodăriei  ce  se  efectuează  numai  cu

respectarea măsurilor generale  de prevenire a răspândirii  Covid-19 dar și pentru prevenirea formării

grupurilor de persoane.

Ca urmare  a  instituirii  măsurii  de carantinare  a  orașului  Țăndărei,  Poliția  Locală  Slobozia  a

realizat filtrul  rutier pe DN2A, zona Rompetrol, acționând  pentru impunerea măsurilor temporare de

restricționare a circulației,  informând toți participanții la traficul rutier cu privire la rutele ocolitoare.

Odată cu reducerea  prezenței  echipajului  în filtru  doar pe perioada zilei,   am crescut efectivele  în

intervalul de timp zilnic 7.00 – 19.00,  în încercarea de a acoperi mai eficient întreg municipiul,  cu

deosebire  pe  problemele  noastre  specifice,  în  special  circulația  rutieră,  salubritate,  ordine  și  liniște

publică.

Și după instituirea stării de alertă,  Poliția Locală a acționat în planul prevenirii și combaterii

noului  coronavirus,  participând  la  misiunile  specifice  în  cadrul  dispozitivului  Poliției  Municipiului
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Slobozia,  în  scopul  aplicării  măsurilor  stabilite  prin  Legea  55/2020 privind  unele  măsuri  pentru

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Au fost notificate  95 de  persoane sosite în țară, precum și membrii de familie ai acestora sau

alte  persoane  care  locuiesc  la  aceeași  adresă  cu  titularul  și  au  fost  făcute  verificări  sistematice  la

domiciliul persoanelor supuse izolării, într-o medie de 35 de persoane zilnic.

Activitatea din această lună a avut ca rezultat aplicarea unui număr de 421  sancţiuni, din care

178 amenzi în valoare totală de 72.230 lei şi 243 avertismente, determinate de încălcarea prevederilor

legale privind:

Nr.crt Domenii de activitate TOTAL AV. AS. AM.
1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 188 128 22 38

2 SALUBRITATE, GESTIONAREA 
DEŞEURILOR 

69 30 1 38

3 ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 
PUBLIC 

5 5 0 0

4 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, 
INJURII, CERŞETORIE

112 37 1 74

5 ALTELE 47 18 1 28

În condițiile în care aproape a venit sezonul cald iar ieșirea din perioada restricțiilor impuse de

pandemie a creat un  oarecare entuziasm al tuturor  concetățenilor noștri în general și al tinerilor în

special,  am  declanșat  supravegherea  planificată  a  tutoror  zonelor  considerate  sensibile  –  blocurile

UGIRA,  zona  Camerei  de  Comerț,  b-dul.  Chimiei,  incinta  Lidl-Gării,  zona  Casei  de  Cultură  a

Sindicatelor, b-dul Sudului etc., insistându-se pe prevenirea tulburării liniștii publice sau depozitării de

deșeuri. Dispersarea tinerilor gălăgioși cu impunerea respectării restricțiilor de distanțare socială. Pentru

toate  aceste  zone  au  fost  stabilite  planuri  de  acțiune,  cu  supravegherea  permanentă,  reliefată  în

documentele întocmite și susținute de înregistrări video, acolo unde sunt astfel de sisteme instalate.

În noaptea de 9/10 mai 2020, în jurul orelor 04:15, polițiștii  locali  aflați  în patrulă mixtă au

depistat  în cartierul  Bora,  zona străzii  Arh.Radu Vulpe,  un autoturism suspect drept pentru care s-a

procedat la legitimarea conducătorului auto și verificarea documentelor acestuia, ocazie cu care a reieșit

că nu deține permis de conducere. S-a solicitat sprijinul echipajului rutier din cadrul Poliției Municipale

care, ajuns la fața locului a testat conducătorul auto, acesta având o alcoolemie de 0,08 alcool pur în

aerul expirat.
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          În data de 14 mai 2020,  polițiștii locali au depistat în zona Poligonului de pregătire, un bărbat de

30 de ani  și  pe cei  doi fii  ai  săi  minori,  în timp ce se deplasau dinspre Crângul  Peri  către  DN2A,

transportând cu un atelaj  hipo, mai multe obiecte - profile  metalice,  un rastel metalic,  tablă, etc, în

greutate totală de cca. 150 de kg. Din prima privire a reieșit clar că proveniența acestor materiale trebuie

neapărar  verificată,  astfel  încât  cei  3  au  fost  opriți,  legitmați  și  chestionați  asupra  încărcăturii.

Suspiciunea polițiștilor locali a fost susținută de nesiguranța declarațiilor bărbatului dar și confirmată la

scurt timp, când la fața locului au apărut și reprezentanții societății comerciale de unde aceștia au sustras

materialele, manifestându-și explicit dorința de a reintra în posesia lor. Pentru continuarea procedurilor

vizând constituirea dosarului de cercetare penală, a fost solicitată prezența la fața locului a echipei de

cercetare, toate cele 3 persoane fiind preluate și conduse la sediul Poliției Municipiului Slobozia.

              În data de 27 mai, în jurul orelor 15:30 a fost transmisă prin sistemul de telefonie informația că

un conducător auto, care a intrat cu autoturismul său pe raza municipiului Slobozia, deține asupra lui o

armă care, după aspect semăna cu un pistol mitralieră tip AKM. În scurt timp, un echipaj de polițiști

locali,  a  interceptat  autovehiculul  și,  invitând  conducătorul  auto  să  coboare  din  mașină,  a  efectuat

totodată identificarea acestuia, dând posibilitatea celuilalt echipaj de polițiști locali să sosească la fața

locului, blocându-l din spate cu autospeciala fiind ulterior  preluat operativ de către echipele Poliției

municipiului Slobozia pentru derularea cercetărilor.

În patrule mixte au fost realizate  verificări în punctele de intrare/ieșire din municipiu precum și

în diferite alte  puncte ale orașului, cu precădere în zonele aglomerate, ocazie cu care au fost controlate

165 autovehicule și   344 de  persoane.

În această lună s-a înregistrat un număr de 164 reclamaţii şi sesizări ( 36 fiind neconfirmate)

dintre acestea 150  fiind înregistrate telefonic, 11 scrise şi  3 verbale. Determinante au fost abaterile la

Legea nr.61/1991 - 98  urmate de cele la HCL nr.255/2017, privind locurile de parcare concesionate -

11. Urmare acestora s-au aplicat  33 de amenzi și  68 avertismente verbale dar şi alte măsuri precum:

  îndepărtarea grupurilor de tineri din zonele predispuse tulburării liniştii publice;

 supravegherea  zonelor în vederea eliminării faptelor sesizate;

 îndrumarea  către  instituţiile  abilitate,  întrucât  faptele  reclamate  nu  intrau  în  competenţa

noastră;

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

 aplanarea conflictelor iscate.
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Prin note telefonice au fost  transmise 13 sesizări  către diferite instituţii  sau operatori  de servicii

publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP 11-, Urban SA-2. 

Polițiștii locali aflați în serviciul de patrulare în cartierul Slobozia Nouă, au depistat pe strada

Unirii,  o  persoană  de  sex  masculin,  fără  adăpost,  drept  pentru  care  au  efectuat  toate  demersurile

necesare,  contactând  reprezentanții  DAS Slobozia  și  SNAU 112,  stabilindu-se  de  comun  acord  ca

persoana  respectivă  să  fie  testată  pentru  Covid-19  și  ulterior  condusă  la  Centrul  de  Carantină  din

localitatea  Amara.  De  asemenea,  odată  cu  obținerea  rezultatului  negativ,  polițiștii  locali  au  preluat

persoana și au condus-o la centrul de adăpost al D.G.A.S.P.C Ialomița. Deplasarea s-a efectuat cu un

autoturism care corespunde cerințelor de izolare a persoanelor cu risc crescut de contagiozitate.

Zilnic, echipajele Poliției Locale Slobozia au acordat asistență la aplicarea marcajelor rutiere

executate de către DADP.

Echipajele  poliției  locale  au  acționat  în  cartierul  Bora  pentru  susținerea  activităților  DAS

Slobozia la distribuirea de materiale igienico-sanitare în cadrul programului European pentru susținerea

persoanelor defavorizate.

Director executiv,
Laurențiu Abaza
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