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Activitatea poliţiştilor locali s-a materializat în această lună prin activitățile desfășurate 

pentru prevenirea și combaterea noului coronavirus Covid 19, fiind organizate acțiuni de control și 

misiuni specifice, în scopul aplicării măsurilor stabilite prin H.G. nr. 856/2020 și H.G. nr. 967/2020  

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. În acest context, s-a urmărit în mod special 

respectarea condițiilor impuse de actele normative, legate de purtarea măștii de protecție în toate 

spațiile publice deschise, de interdicția desfășurării de diferite evenimente în toate spațiile, de 

interdicția desfășurării de activități comerciale sau de divertisment săli de jocuri, baruri, cluburi, locuri

de joacă), de interdicția formării de grupuri mai mari de 6 persoane. 

În condițiile operaționalizării poliției locale de către structurile M.A.I, activitatea instituției 

noastre s-a așezat pe schema de lucru impusă de cerințele perioadei stării de alertă, participând activ 

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 la domiciliu de pe raza 

municipiului, pentru peste 100 dintre cele aflate în evidențele DSP Ialomița. De asemenea, în cadrul 

acțiunilor axate pe același subiect, au fost derulate 298 de controale pe transportul în regim de taxi,  

152 de controale pe mijloacele de transport local public de călători, 148 controale în incinta 

societăților comerciale. 

Începând cu data de 13 noiembrie 2020, polițiștii locali au participat la filtrele organizate 

urmare a carantinării municipiului Slobozia, cu scopul de a acționa în vederea impunerii restricțiilor de

circulație, verificarea declarațiilor pe propria răspundere, a adeverințelor eliberate de angajator și de a 
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informa participanții la trafic cu privire la carantina instituită, atât pe timp de zi cât și de noapte. 

Astfel, au fost verificate  peste 3000 de persoane în ce privește respectarea obligațiilor legate de portul

măștii de protecție precum și cele impuse de carantinarea Municipiului Slobozia.

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 496, din care  287 amenzi în valoare totală de 

125.440  lei şi 209 avertismente.

Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:

 nerespectarea măsurilor de protecție individuală și a măsurilor privind 

carantina/izolare  - 363;

 circulaţie rutieră -  80;

 tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie  - 38;

 salubritate, gestiunea deşeurilor -  7;

 alte abateri -  8.

Prin note telefonice au fost transmise 5 sesizări către diferite instituţii sau operatori de servicii

publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP - 4, Urban SA – 1.

În această lună s-a primit un număr de 122  reclamaţii şi sesizări din care 119  telefonice şi   3

în formă scrisă, 20 de reclamaţii nu s-au confirmat. Urmare acţiunilor de rezolvare a acestora, s-au 

aplicat  39  amenzi şi 46  avertismente.

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

asigurarea măsurilor de ordine:

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

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

Liga a II a.

Polițiștii  locali  au  acordat  sprijin  lucrătorilor  din  cadrul  DADP  cu  ocazia  lucrărilor  de

modernizare a carosabilului, de marcare a locurilor de parcare efectuate pe raza municipiului și de

toaletare/tăiere a copacilor.
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În noaptea de 30.11.2020, în jurul orelor 01:30, polițiștii locali aflați în exercitarea atribuțiilor

de serviciu au observat pe aleea din spatele blocului MB2 o persoană de sex masculin care, la 

vederea agenților a fugit, drept pentru care  unul dintre agenți a plecat în urmărirea sa, depistând o a 

doua persoană care încerca să se ascundă după un autoturism, având cu el o bicicletă. Tânărul a 

declarat verbal agenților că împreună cu prietenul său (care ulterior a fost identificat și legitimat) se 

îndreapta către domiciliu, ambii cu bicicletele însă, la vederea polițiștilor au fugit deoarece nu aveau 

asupra lor declarație pe proprie răspundere pentru a circula în intervalul orar 23:00 - 05:00. Existând 

suspiciunea ca bicicletele să fie sustrase, s-a solicitat sprijinul agenților din cadrul Poliției 

Municipiului Slobozia care, au ajuns în cel mai scurt timp la fața locului.

Director executiv,

Ing. Laurențiu Abaza
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