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Raport de activitate
luna decembrie  2020

Activitatea lunii decembrie s-a înscris în liniile de lucru determinate de pandemie, 

fiind organizate acțiuni și misiuni specifice, în scopul aplicării măsurilor stabilite prin 

Legea nr. 55/2020, urmărindu-se permanent verificarea modului de respectare a măsurilor

de siguranță împotriva infectării în mijloacele de transport public local de călători sau 

cele în regim de taxi, în spațiile publice închise sau deschise, precum și în incinta 

magazinelor sau a centrelor comerciale.

În perioada de raportare am efectuat verificarea pentru aproximativ o treime din 

persoanele izolate/carantinate la domiciliu pe raza municipiului, ceea ce reprezintă peste 

80 de verificări la adresele de izolare/carantinare.  Totodată, în cadrul acțiunilor 

desfășurate pe aceeași temă, au fost derulate 107 controale în mijloacele de transport 

local public de călători și în mijloacele de transport în regim de taxi,  127 controale în 

cadrul societăților comerciale. Astfel, au fost verificate  peste 4400 de persoane în ce 

privește respectarea obligațiilor legate de portul măștii de protecție precum și cele impuse

de carantinarea municipiului.

În data de 01.12.2020, în jurul orei 16:00, polițiștii locali aflați în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu cu misiunea de a verifica respectarea măsurilor de protecție 

individuală împotriva Covid-19,  în zona MB-uri, au interceptat  doi bărbați care nu 

purtau masca de protecție corespunzător, în timpul activităților specifice de verificare 
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aceștia au fost sesizați de către o doamnă cu privire la faptul că în urmă cu patru zile unul

dintre aceștia a atins-o în zona intimă fără consimțământul ei, în timp ce se afla pe scara 

blocului MB 7. Cei doi bărbați au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Slobozia, 

unde s-a dispus continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune 

sexuală.

În contextul activităților de prevenire a răspândirii virusului Covid 19, în data de 

10.12.2020, lucrători din cadrul Poliției Locale Slobozia au efectuat verificări cu privire 

la persoanele aflate în izolare/carantină la domiciliu, pe raza municipiului Slobozia, 

printre acestea aflându-se o persoană confirmată pozitiv cu virusul Covid 19, care nu a 

fost găsită la adresa declarată respectiv mun.Slobozia, la ușa imobilului răspunzând soțul,

acesta declarând verbal polițiștilor locali că soția sa este plecată la cumpărături. Persoana 

în cauză a sosit la domiciliu după aproximativ 5 minute afirmând că a fost să ducă 

gunoiul. S-a întocmit proces verbal de constatare a infracțiunii flagrante, situația fiind 

transmisă Poliției Municipiului Slobozia pentru continuarea cercetărilor.

În data de 11.12.2020, polițiștii locali au verificat o persoană aflată în carantină în 

perioada 05-18.12.2020, care, la a doua verificare nu a fost găsit la adresa declarată 

respectiv mun.Slobozia. Contactat telefonic de către polițiștii locali,  persoana în cauză a 

declarat că nu se află la domiciliu fiind plecat în localitatea Sărățeni, jud. Ialomița, drept 

pentru care potrivit Legii nr. 55/2020 a fost sancționat contravențional cu amendă,  caz 

similar fiind constatat și în data de 22.12.2020.

În data de 29 decembrie, în jurul orei 18:20, mai mulți tineri au fost surprinși de 

către polițiștii locali în timp ce aruncau petarde pe Str. Răzoare, în zona parcului 

"Orășelul Copiilor", deranjând în mod clar liniștea locuitorilor din cartier. Deși, inițial, 

tinerii au fost încântați de faptele lor de teribilism, isprava lor nu a rămas fără urmări 

legale, fiind sancționați contravențional pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991, 

republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială,

a ordinii şi liniştii publice.
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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 639, din care

365 amenzi în valoare total de 158.595 lei şi 274 avertismente.

Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:

nerespectarea măsurilor de protecție individuală și măsurilor privind 

carantina/izolarea 

426

circulaţie rutieră   113

tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie 84

salubritate, gestiunea deşeurilor 8

alte abateri 8

Prin note telefonice au fost transmise 16 sesizări către diferite instituţii sau 

operatori de servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP -10, Urban

SA - 4, Next Gen-1, Telekom -1.

În această lună s-a primit un număr de 149 reclamaţii şi sesizări din care 142 

telefonice, 6 în formă scrisă și una verbală, 26 reclamaţii nu s-au confirmat. Urmare 

acţiunilor de rezolvare a acestora, s-au aplicat  28  amenzi şi 70  avertismente.

La începutul lunii decembrie, polițiștii locali au acordat sprijin lucrătorilor din 

cadrul DADP, pentru îndepărtarea copacilor căzuți pe carosabil din cauza condițiilor 

meteo nefavorabile – căderi de ploaie înghețată.

În data de 18.12.2020, am însoțit reprezentanții DAS în cartierul Bora unde, s-au 

distribuit lemne pentru foc asistaților sociali.
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În data de 29.12.2020, polițiștii locali împreună cu reprezentanții  DAS s-au 

deplasat  în zona fostului Abator,  mai exact la o fermă unde locuiește, în condiții 

improprii o familie cu 4 copii minori. Mama și cei 4 copii au fost conduși la Centrul de 

primire. 

Director executiv,

Valentin Nedelcu
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