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           Luna august a fost o lună marcată și ea de acțiuinile și măsurile impuse de actuala situație

creată de pandemia de coronavirus.  Similar cu întreaga perioadă anterioară, instituția în ansamblu a

derulat  acțiuni  comune cu  Poliția  Municipiului  Slobozia  dar  și   acțiuni   proprii  prin   patrulele

proprii, cele mai multe înscrise în sfera de lucru determinată de pandemie, urmărindu-se în principal

verificarea modului  de respectare a obligațiilor  de siguranța împotriva infectării  în mijloacele  de

transport public local de călători sau cele în regim de taxi, în spațiile comerciale închise (magazine)

și pe terase.

În  această  lună  am  efectuat  verificarea  persoanelor  izolate  le  domiciliu  de  pe  raza

municipiului, pentru  43 dintre cele aflate în evidențe, și, în cadrul acțiunilor pe aceeași temă, au fost

derulate 257 de controale pe transportul în regim de taxi, 167 de controale pe mijloacele de transport

local public de călători, 237 controale în societățile comerciale. Astfel au fost verificate 2633 persoane

în ce privește respectarea obligațiilor legate de portul măștii de protecție, instalarea de dispozitive cu

dezinfectant.

Pe  ansamblul  activităților  noastre  specifice,  acțiunile  noastre  s-au  derulat  în  special  pe

domeniul ordinii și liniștii publice, circulației rutiere și a depozitării  deșeurilor și s-au materializat

prin  constatări  care  au  impus  în  multe  situații,  aplicarea  de  sancțiuni  contravenționale.  Totalul

sancţiunilor aplicate în această perioadă a fost de  478 , din care 228  amenzi în valoare totală de

59.345 lei şi 250  avertismente.

Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:

 circulaţie rutieră                                                        - 156 ;

 tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie             - 244;

 salubritate, gestiunea deşeurilor                                -   21;

 îngrădirea, ocuparea domeniului public                    -    6;

 alte abateri                                                                 -  51 .
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Prin note telefonice au fost transmise 24 de sesizări către diferite instituţii sau operatori de

servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP –21, Urban SA -2, Polaris-1.

În această lună s-a primit un număr de 280  reclamaţii şi sesizări din care 265 telefonic,   3 verbale şi

12 în formă scrisă.  60  reclamaţii nu s-au confirmat. Urmare acţiunilor de rezolvare a acestora, s-au

aplicat  65  amenzi şi 130  avertismente.

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

urmează:

- însoțire reprezentant Urbanism, în cartierele de case în vederea verificării legalității unor

lucrări de construire, 

- însoțire DADP în vederea ridicării deșeurilor depozitate pe domeniul public de persoane

fără  adăpost  și  cu  ocazia  lucrărilor  de  toaletare  a  copacilor/modernizare  carosabil

executate pe raza municipiului.

- am  însoțit  reprezentantul  Serviciului  de  Gospodărie  Comunală  în  teren,  în  vederea

clarificării unor sesizări primite la Primăria Slobozia.

Din punct de vedere al ordinii şi liniştii publice, am participat, în limitele competenţelor, la

asigurarea măsurilor de ordine:

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

Municipală și Parcul Tineretului,

- am asigurat  măsuri  de ordine cu ocazia  Turneului  de Tenis  al  Municipiului  Slobozia,

Memorial „Ioan Pinter”, competiţie intrată în tradiţia manifestărilor sportive organizate în

oraşul nostru. În acest an, competiţia s-a desfăşurat în perioada  01– 06 august.

- în data de 15 august, polițiștii locali au asigurat măsuri de ordine în Cartierul Bora, zona

Bisericii, unde s-a oficiat slujba cu ocazia Hramului,

-  am asigurat măsuri de ordine la Stadionul Municipal cu ocazia meciurilor de fotbal din

Liga a II a,

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

reprezentanții prefecturii și ai DAS au distribuit ajutoare persoanelor asistate social. 

Pe timpul patrulării, poliţiştii locali au depistat 3 autoturisme neasigurate fapt ce a fost adus la

cunoştinţă proprietarilor, în cel mai scurt timp. Autoturismele nu prezentau urme de forţare.

Am pus accent în continuare pe supravegherea unor anumite puncte de pe raza municipiului,

unde se au în vedere fapte sesizate de către locuitori sau constatate direct de către polițiștii locali în

legatură cu tulburarea ordinii și liniștii publice. Prezența în spațiul public a persoanelor  la ore târzii

de noapte, în situații în care se sesizează tulburarea liniștii publice, este o formă consacrată deja prin

care familii întregi, stând pe băncuțe sau, mai des, pe bordura din parcare sau din imediata apropiere

a  blocului,   încearcă  să  treacă  mai  ușor  peste  temperaturile  ridicate  din  apartamente,  iar  cele

constatate de către noi sunt cazuri ce nu impun luarea de măsuri de sancționare. 
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În  data  de  18  august  2020,  în  jurul  orelor  22:35,  polițiștii  locali  aflați  în  exercitarea

atribuțiilor de serviciu au depistat pe Aleea Mănăstirii, un autoturism ce nu a respectat semnificația

indicatorului Acces Interzis, fapt pentru care au procedat la efectuarea de semnale regulamentare de

oprire, interceptând și legitimând conducătorul auto. Astfel s-a constatat faptul că acesta  nu deținea

permis de conducere, drept pentru care s-a anunțat evenimentul la  Poliția Municipală, un echipaj al

acestei instituții preluând cazul pentru cercetare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. LAURENȚIU ABAZA
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