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În această perioadă, Poliția Locală a lucrat permanent pentru prevenirea și combaterea noului

coronavirus  Covid  19,  fiind  organizate  acțiuni  și  misiuni  specifice,  în  scopul  aplicării  măsurilor

stabilite prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor

pandemiei de COVID-19.

Activitatea instituției noastre s-a pliat pe schema de lucru impusă de cerințele perioadei stării

de alertă, participând la acțiuni organizate de către Poliția municipiului Slobozia sau realizând acțiuni

proprii de verificare a modului în care sunt respectate obligațiile actuale.

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

municipiului, pentru peste 80 dintre cele aflate în evidențe, și, în cadrul acțiunilor pe aceeași temă, au

fost derulate  320 de controale  pe transportul  în regim de taxi,  157 de controale  pe mijloacele  de

transport local public de călători, 189 controale în societățile comerciale. Astfel au fost verificate 2737

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

dispozitive cu dezinfectant ori montarea de separatoare în mijloacele de transport public de călători.

Numărul de sancțiuni aplicate a fost pe această latură de lucru, de 37, dintre care 17 amenzi.

Pe ansamblul activităților noastre specifice, acțiunile s-au derulat cu precădere 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 517, din care  275 amenzi în valoare totală de

73.710 lei şi 242 avertismente.

Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:

 circulaţie rutieră                                                        -  207;

 tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie             - 218;

 salubritate, gestiunea deşeurilor                                -   25;

 îngrădirea, ocuparea domeniului public                    -   10 ;
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 alte abateri                                                                 - 57  .

Prin note telefonice au fost transmise 20 de sesizări către diferite instituţii sau operatori de

servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP –15, Urban SA -3, ENEL-1, Next

Gen-1.

În această lună s-a primit un număr de 262  reclamaţii şi sesizări din care  246 telefonic,    5

verbale şi  11 în formă scrisă.   58 reclamaţii nu s-au confirmat. Urmare acţiunilor de rezolvare a

acestora, s-au aplicat  64  amenzi şi 116  avertismente.

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

urmează:

-  s-a  acordat  sprijin  lucrătorilor  din  cadrul  DADP cu ocazia  lucrărilor  de  modernizare  a

carosabilului efectuate pe raza municipiului și de toaletare a copacilor.

-  am  însoțit  reprezentantul  Serviciului  Urbanism,  în  vederea  înmânării  unor  somații

persoanelor ce au executat lucrări de construire fără a deține autorizație.

- în data de 16 septembrie, împreună cu reprezentanții Serviciului Urbanism ne-am deplasat

în cartierul Tineretului unde au fost identificate terenurile pe care crește ambrozia, situație ce a fost

înaintată ulterior către DADP.

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  evenimentului  intitulat  Seara  Vandalismului

Cultural.

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

Liga a II a.

În  această  lună,  s-a  demarat  o  nouă  acțiune  de  identificare  în  teren  a  autoturismelor

abandonate  de pe raza municipiului,  urmând procedura cuprinsă în  Legea  nr.  421/2002,  privind

regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public

sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale. Totodată, au fost inițiate demersurile

necesare în relația cu deținătorii legali ai acestora, așa încât  numai în ultimele zile au fost  ridicate de

pe domeniul public 29 de astfel de autovehicule, autovehicule aflate în stare de neutilizare.

Începutul unui an nou școlar și implicit supravegherea unităților de învățământ reprezintă o

prioritate pentru întreaga instituție, astfel că, zilnic, au avut loc acțiuni de patrulare în zona limitrofă

a tuturor unităților școlare primite în responsabilitate,  cu supravegherea întregului aflux de elevi,

părinți, cadre didactice la începutul/sfârșitul programului școlar zilnic inclusiv a traseelor utilizate

frecvent de elevi în drumul către școală sau către casă. Și în acest an, în vederea diminuării riscului
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implicării elevilor în accidente rutiere, patrulele serviciului circulație rutieră asigură zilnic fluența

traficului rutier în intersecțiile aglomerate din apropierea unităților de învățământ.

În data de 15.09.2020, polițiștii locali aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu au depistat

pe strada Gării, zona LIDL, o persoană de sex masculin ce agresa fizic o femeie ce ținea în brațe un

copil  minor.  Agresorul  a  fost  încătușat  și  condus  la  autospeciala  din  dotare.  S-a  acordat  sprijin

victimei și ulterior s-a solicitat sprijinul patrulei mixte iar persoanele implicate în conflict au fost

conduse la sediul Poliției Municipale unde, ulterior s-a emis un ordin de protecție.

În data de 27 septembrie 2020, în timpul procesului electoral, polițiștii locali au supravegheat

zona  secțiilor  de  votare,  în  vederea  prevenirii  oricăror  fapte  antisociale,  fără  a  se  înregistra

evenimente deosebite.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. LAURENȚIU ABAZA
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