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RAPORT DE ACTIVITATE
iulie 2020

Activitatea  lunii  încheiate  s-a  materializat,  ca  și  în  întreaga  perioadă  anterioară,  prin  acțiuni

comune cu agenții Poliției Municipiului Slobozia dar și prin acțiuni derulate de patrule proprii, cele mai

multe înscrise în sfera de lucru determinată de pandemie, urmărindu-se în principal verificarea modului de

respectare a obligațiilor de siguranță împotriva infectării în mijloacele de transport public local de călători

sau cele în regim de taxi, în spațiile comerciale închise (magazine) dar și pe terase. Au fost derulate de

asemenea și acțiuni similare în locurile de joacă, unde s-au purtat discuții cu părinții care își însoțeau

copiii,  prezentându-se riscurile  la  care se supun cu toții  – adulți  sau copii,  ca urmare a expunerii  în

aglomerări de persoane.

În  prima  parte  a  acestei  luni  au  fost  desfășurate  acțiuni  impuse  de  măsurile  de  siguranță

împotriva  infectării  cu  noul  coronavirus  și  în  baza  Deciziei  Curții  Constituționale  a  României.  nr.

458/2020,  de  suspendare  a  măsurilor  de  carantină/izolare,  instituția  noastră  împreună  cu  Poliția

Municipiului  Slobozia  a  derulat  o  serie  de  activități  de  informare  a  unui  număr  de  38  de  persoane

beneficiare a suspendării temporare a măsurii de izolare la domiciliu/carantină.

Pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 au fost verificate peste 150

de autoturisme care efectuează transport în regim de taxi, aplicându-se 20 de sancțiuni pentru inexistența

separatorului fizic între scaunele din față și bancheta din spate pe care o ocupă clienții și totodată au fost

făcute controale în cursele de transport public local de călători,  în medie 6 pe zi,  fiind verificați  atât

conducătorii auto, cât și pasagerii din  mijloacele de transport local de călători, constatându-se 3 abateri de

la regula purtării măștii.

Ca  parte  importantă  în  toată  activitatea  noastră,  prin  efectivele  neangrenate  în  dispozitivele

zilnice ale poliției municipale, s-a continuat supravegherea întregului municipiu pe linia ordinii și liniștii

publice, cu atenție pe zonele și punctele considerate sensibile, toate cuprinse într-o listă aflată în atenția
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polițiștilor locali care, permanent le urmăresc, insistându-se pe prevenirea tulburării liniștii publice sau

depozitării de deșeuri, dispersarea tinerilor gălăgioși cu impunerea respectării restricțiilor de distanțare

socială. Nu au fost constatate abateri deosebite de la lege, dar au fost luate totuși măsuri de sancționare

pentru  ceea  ce  putem  considera  manifestări  obișnuite  ale  sezonului,  dar  care  afectează  confortul

locuitorilor. Este vorba de muzică la intensitate mare în anumite zone, tulburarea liniștii de către tineri,

cei mai mulți dintre ei fiind minori, prin activități sportive sau de divertisment în apropierea blocurilor

de locuințe. Prezența persoanelor în spațiul public la ore târzii de noapte, în situații în care se sesizează

tulburarea liniștii publice, este determinată de temperaturile ridicate sau de anumite obiceiuri legate de

modalitatea de petrecere a timpului liber, cu mențiunea că cele constatate în astfel de cazuri nu impun

luarea de măsuri de sancționare. Prin acțiunile desfășurate permanent, la acest moment b-dul. Chimiei și

șos.  Sudului  sunt  degajate  de  autoturismele  care  de  obicei  staționau  aici,  până  la  ore  târzii,  spre

dimineața, încălcând semnificația indicatoarelor rutiere producând totodată și tulburarea liniștii publice.

Marea majoritate a tinerilor conducători auto, acum își petrec serile și nopțile pe platoul de lângă bazinul

de înot, unde se face o supraveghere atentă a perimetrului, în mod direct de către polițiștii locali, dar și

prin intermediul camerelor de supraveghere video existente în zonă. 

Totalul sancţiunilor aplicate în această lună este de 572 , din care  272 amenzi în valoare de 81.240

lei şi  300 avertismente.

Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:

 circulaţie rutieră                                                         -225;

 tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie               -213;

 salubritate, gestiunea deşeurilor                                 - 25;

 animale în libertate                                                     -  5  ;   

 îngrădirea, ocuparea domeniului public                     - 15;

 alte abateri                                                                   -89 .                              

S-a primit un număr de 274 reclamaţii  şi sesizări (57 neconfirmate) dintre acestea  262 fiind

înregistrate telefonic,  5 scrise  şi  7 verbale. Determinante au fost abaterile la Legea 61/1991 –181.

Urmare acestora s-au aplicat 49  amenzi şi  144 avertismente dar şi alte măsuri precum:

  verificarea avizelor şi autorizaţiilor pentru activităţile reclamate;

  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;

Prin note telefonice au fost transmise 24 sesizări pe probleme constatate de polițiștii locali în

teren, astfel: 
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 - D.A.D.P - 18, 

- S.C. Urban S.A - 6.

Pe timpul patrulării au fost depistate neasigurate 3 autoturisme fapt ce a determinat identificarea

deţinătorilor legali, în vederea comunicării celor constatate.

Alte activități cu specific polițienesc derulate pe parcursul lunii iulie:

- polițiștii  locali  au supravegheat  zonele în care s-au oficiat  căsătorii  respectiv,  Casa de Cultură

Municipală și Parcul Tineretului,

- în  data  de  07  iulie  2020,  am  acordat  sprijin  agenților  din  cadrul  Poliției  Municipale  pentru

degajarea traficului în sensul giratoriu Kaufland unde,  s-a produs un accident rutier cu victime.

- am acordat sprijin lucrătorilor din cadrul DADP cu ocazia lucrărilor de toaletare executate pe raza

municipiului,

- polițiștii locali au depistat un minor ce în urmă cu câteva zile fugise din centrul situat pe strada

C.D.Gherea, acesta fiind predat agenților din cadrul Poliției Municipale fără a prezenta pe corp

urme vizibile de violență. 

- am asigurat măsuri de ordine la Cantina Socială de pe strada Viilor, nr. 61, unde, reprezentanții

prefecturii și ai DAS au distribuit ajutoare persoanelor asistate social.

- în noaptea de 21/22 iulie 2020, am acordat sprijin agenților din cadrul Poliției Municipale pentru

degajarea traficului în sensul giratoriu Lidl unde,  s-a produs un accident rutier soldat cu pagube

materiale, fără victime (răsturnarea unui tir încărcat cu cereale).

- în perioada 29-31 iulie 2020, am asigurat măsuri de ordine cu ocazia Festivalului Ionel Perlea, fără

a se înregistra evenimente deosebite.

- în  data  de 28 iulie  am însoțit  reprezentanții  Serviciului  Urbanism, în  cartierul  Slobozia Nouă,

pentru a verifica legalitatea unor lucrări de construire efectuate.

Polițiștii  locali  au supravegheat permanent platformele gospodărești nou amplasate și expuse

riscului de depozitare de deșeuri în afara containerelor sau a platformei ori de nerespectare a obligațiilor

de colectare selectivă. 

În cursul nopții de 05/06 iulie 2020, în jurul orelor 04:30, politistul local aflat în patrulă mixtă cu

un agent din cadrul Poliției Municipiului Slobozia, a depistat pe raza cartierului Bora, un conducător

auto care, la vederea echipajului a devenit suspect în sensul că a încercat să evite întâlnirea, drept pentru

care s-a procedat la legitimarea conducătorului reieșind ulterior că acesta consumase băuturi alcoolice.

S-a anunțat echipajul din cadrul Biroului Rutier care a preluat cazul.

Director executive,
Laurențiu Abaza
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