
Nr:  11995   Data: 06.11.2020

Raport de activitate
luna octombrie 2020

           În  luna  octombrie,  având  în  vedere  creșterea  masivă  a  numărului  de

autoturisme înmatriculate la nivelul municipiului, dar și apropierea sezonului rece, s-a

intensificat acţiunea de identificare a  vehiculelor fără stăpân sau abandonate ce ocupă

domeniul  public  sau  privat  al  municipiului  şi  care  îngreunează,  aşa  cum o  arată

experienţa  anilor  anteriori,  acţiunile  de deszăpezire.  Astfel,  numai în această  lună,

dintre cele cca. 105 aflate în evidențe,  au fost ridicate peste 12 astfel de autovehicule

și, prin prisma Legii nr. 421/2002 care reglementează situația acestor autovehicule dar

și  a  HCL  nr.  106/2009,  formulăm  în  fața  dețănătorilor  legali,  toate  argumentele

necesare rezolvării corecte a acestei stări de lucru. 

Urmare a constatărilor din teren s-au transmis către alte instituţii  23 de sesizări,

din care către DADP - 22, Urban SA - 1.

Pe timpul patrulării, polițiștii locali au depistat un autoturism neasigurat, având

portiera  deschisă.  A fost  anunțat  proprietarul  care  a  declarat  verbal  că  nu lipsesc

bunuri din auto.

A fost inițiată și acțiunea de reactualizare a situației persoanelor fără adăpost

care dorm sub cerul liber sau în diverse locuri improvizate și nu se pot proteja de

temperaturile  scăzute.  Situația  acestora  va  fi  comunicată  Direcției  de  Asistență

Socială, fiind totodată  îndrumate către Adăpostul de Noapte, din  cartierul Bora.
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Activitatea  din această  lună a  avut  ca rezultat  aplicarea  unui  număr de 518

sancţiuni, din care 239 amenzi în valoare totală de  79.635 lei şi 279 avertismente,

determinate de încălcarea prevederilor legale privind:

Nr.
crt

Domenii de activitate TOTAL AV. AS. AM.

1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE 
PUBLICE

132 58 25 49

2 DISTRUGEREA, DETERIORAREA 
DOMENIULUI  PUBLIC 

6 3 - 3

3 SALUBRITATE, GESTIONAREA 
DEŞEURILOR 

15 - 1 14

4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA 
DOMENIULUI PUBLIC 

3 - 1 2

5 ANIMALE IN LIBERTATE 3 1 - 2
6 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE,

INJURII, CERŞETORIE
96 35 1 60

7 ALTELE 263 47 107 109

          În data de 07.10.2020, în jurul orelor 11:45, polițiștii locali au fost sesizați de

către  reprezentantul  unei  unități  comerciale  de  pe  raza  municipiului,  cu  privire  la

faptul că o persoană de sex masculin a comis un furt din incinta magazinului. Polițiștii

locali s-au deplasat în zona indicată, depistând pe strada Episcopiei, trei persoane de

sex masculin,  una dintre acestea având semnalmentele celei vinovate de comiterea

faptei.  S-a  efectuat  control  corporal  asupra persoanelor  depistate,   obiectul  sustras

fiind găsit aruncat în gardul viu. Persoana vinovată și obiectul sustras au fost predate

pe bază de proces-verbal agenților din cadrul Poliției Municipale.

  Activitatea lunii octombrie a cuprins ca și în  întreaga perioadă anterioară,

acțiuni comune cu agenții Poliției Municipiului Slobozia dar și  acțiuni  derulate de

patrule proprii, cele mai multe înscrise în sfera de lucru determinată de pandemie. Au

fost efectuate zilnic verificări la persoanele izolate la domiciliu la un număr de 50 – 70

de adrese de pe raza municipiului, în funcție de numărul persoanelor care intră sau ies

din izolare într-o zi, urmărindu-se în acțiunile zilnice derulate,  modul de respectare a

obligațiilor de siguranță împotriva infectării din mijloacele de transport public local de
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călători sau cele în regim de taxi, din spațiile comerciale închise  dar și de pe terase, din

piețe sau zone de așteptare ( stații de autobuz, gară, autogară ).  Au fost derulate de

asemenea și acțiuni similare în parcuri,  unde s-au purtat discuții  cu părinții  care își

însoțeau copiii dar și cu persoanele vârstnice prezentându-se riscurile la care se supun

cu toții – adulți sau copii, sau îi expun pe ceilalți, ca urmare a prezenței în grupuri mari

și  în aglomerări de persoane, fiind distribuite și măști de protecție.  În cadrul acestei

activități  au fost derulate   354   controale pe transportul în regim de taxi,  178 de

controale  pe  mijloacele  de  transport  public  local,  197  controale  în  societățile

comerciale.  Astfel,  au  fost  verificate   3858   persoane  în  ce  privește  respectarea

obligațiilor legate de portul măștii de protecție, instalarea de dispozitive cu dezinfectant

ori montarea de separatoare. Numărul de sancțiuni aplicate în luna octombrie a fost pe

această latură de lucru de 253, din care 103 amenzi. 

DIRECTOR

   Ing. Laurențiu Abaza
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