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CAPITOLUL I - MISIUNEA INSTITUȚIEI

Anul 2020 a fost caracterizat de efortul general pentru prevenirea și combaterea noului
coronavirus Covid 19, fiind organizate acțiuni de control și misiuni specifice, în scopul aplicării
măsurilor stabilite prin actele normative de instituire a stării de urgență și a stării de alertă pe
teritoriul României.
Activitatea serviciilor și a compartimentelor din cadrul Poliției Locale Slobozia s-a înscris
în procesul de respectare a cadrului legislativ în care instituția noastră își exercită atribuțiunile și a
prevederilor procedurilor operaționale, astfel încât, să asigurăm un nivel din ce în ce mai bun în
relația directă cu publicul, sens în care am încurajat permanent cetățenii să își comunice
eventualele nemulțumiri sau reclamații, până la modul în care aceste nemulțumiri sunt rezolvate
corect, rapid și politicos.
Din punct de vedere structural, Poliţia Locală Slobozia este o instituţie subordonată
Consiliului Local al Municipiului Slobozia și funcționează cu două servicii, respectiv Serviciul
Ordine Publică și Control, Serviciul Circulație Rutieră-Dispecerat și un compartiment pentru
Supraveghere Video. Pentru activitățile tehnic administrative sunt prevăzute posturi pentru
contabilitate, resurse umane, secretariat și administrare.
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Cu un număr de 53 de posturi aprobate conform statului de funcţii, instituţia a funcţionat
în realitate cu un efectiv de 49 de angajaţi, având în perioada de raportare trei posturi vacante și
unul temporar vacant datorită concediului pentru creşterea copilului.
Pentru a reda o imagine de ansamblu asupra activității instituției trebuie subliniat faptul că
s-a acționat permanent pentru punerea în aplicare și pentru respectarea celor 36 de acte normative
avute în competență în mod direct prin legea de funcționare, prin actele normative adoptate la
nivel local sau prin dispozițiile primarului.
Poliția Locală Slobozia, ca instituție cu personalitate juridică, funcționează având
responsabilități stabilite prin Legea nr. 155/2010 în primul rând în menţinerea ordinii şi liniştii
publice şi supravegherea circulaţiei rutiere, dar şi în domeniul protecţiei mediului, al controlului
activităţii comerciale şi afişajului stradal sau evidenţa persoanelor, acoperind întreg teritoriul
unității administrativ-teritoriale.

Municipiul Slobozia
este reşedinţa
judeţului Ialomiţa

Peste 51.000 locuitori

Parcuri cu o
suparfață de cca. 35,5
ha

Suprafaţa municipiului
este de 18,2 Km2

8 bulevarde, 132 de străzi, 27
de alei sau prelungiri, 6
tronsoane de șosele, cu o
lungime totală de 89,3 Km.

Peste 20.000 de
autovehicule

Prezența și implicarea activă a polițiștilor locali pe toate aceste domenii de activitate este
resimțită pe raza întregului municipiu, urmărind în mod special consolidarea autorității instituției,
în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, prin acțiuni și intervenții
care să răspundă eficient nevoilor și solicitărilor acesteia și să aducă rezolvarea problemelor
constatate.
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În condițiile operaționalizării poliției locale de către Inspectoratul de Poliție Județean
Ialomița prin Poliția Municipiului Slobozia, activitatea instituției noastre s-a așezat pe schema de
lucru impusă de cerințele perioadei stării de alertă și a măsurilor de carantină zonală, participând
activ la acțiuni organizate de către structura teritorială a M.A.I. sau realizând acțiuni proprii de
verificare a modului în care sunt respectate obligațiile actuale.
În același timp, colaborarea cu structura teritorială a Poliției Române pe celelalte domenii
de activitate, cel de ordine publică și cel de circulație rutieră, se situează la un nivel ridicat, având
la bază principiile cooperării loiale între parteneri, angajamentului şi responsabilităţii
instituţionale, dar și principiul reciprocității, cu respectarea standardelor profesionale și a
protocoalelor încheiate, ca rezultat direct, constituindu-se patrule mixte polițist/polițist local în
scopul sporirii capacității de intervenție. Acestea sunt premisele care fundamentează Poliția
Locală Slobozia ca pe o componentă importantă în interiorul sistemului de menținere a ordinii și
liniștii publice și totodată, un serviciu important în ridicarea nivelului de confort urban prin
intervenții și acțiuni care să-și dovedească eficiența.
La această dată, munca polițiștilor locali din municipiul Slobozia este mult facilitată de
eforturile intense depuse

în anii anteriori, când am încercat să acoperim întreg teritoriul

administrativ precum și toate problemele

existente care făceau parte din sfera noastră de

competențe: tulburarea liniștii publice, consum de alcool pe domeniul public, depozitarea
necontrolată a deșeurilor, activități de comerț în zone publice etc. Astfel, acum se poate spune că,
în mare parte aceste probleme și-au diminuat impactul în viața urbană, fiind rezolvate sau ținute
sub control. Nu mai există comerț stradal, nu mai sunt probleme cu circulația rutieră, legate de
oprirea/staționarea neregulamentară a autovehiculelor în carosabil sau ocuparea prin parcarea
acestora pe trotuare ori pe spații verzi, au dispărut vehiculele cu tracțiune animală din decorul
urban, acestea circulând exclusiv pe arterele pe care au permisiunea. Fenomenul cerșetoriei a
dispărut, cazurile izolate fiind imediat rezolvate, la fel cu situațiile de consum de alcool pe
domeniul public. De asemenea, sistemul de colectare și depozitare a deșeurilor de orice fel este
sub control, dispărând acele mari depozite necontrolate/neautorizate de deșeuri provenite din
construcții, deșeuri animaliere sau menajere, de pe teritoriul municipiului.
Pentru a acoperi cât mai eficient toate aspectele care fac parte din sfera noastră de
competență, dar și din viața comunității locale, acțiunile de patrulare s-au derulat îmbinând în
mod sistematic patrularea pedestră cu patrularea auto. În acest fel, cu un număr mediu de 8
polițiști locali pe schimbul 1 și 5 polițiști locali pe schimbul 2, am avut în atenție toate zonele
municipiului și cele două cartiere, Bora și Slobozia Nouă, acționând în mod constant, inclusiv la
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momentele de început și de sfârșit a programului școlar, care determină o creștere a fluenței
traficului pietonal și rutier în proximitatea zonelor instituțiilor de învățămînt.
În prioritizarea activităților zilnice, permanent am avut în atenție scopul urmărit, acela de a
elimina, pe cât posibil, faptele şi fenomenele săvârșite prin încălcarea legii, astfel încât gradul de
confort al comunității să nu fie afectat.
Obiectivele, așa cum au fost ele propuse pentru anul 2020, sunt prezentate în continuare:
-

Up-gradarea sistemului de supraveghere video din municipiul Slobozia,

-

Asigurarea creșterii nivelului de pregătire profesională prin cursuri cu teme adaptate
specificului activității,

-

Continuarea lucrărilor de amplasare de camere de supraveghere video în zona platformelor
gospodărești,

-

Creșterea capacității de lucru și de intervenție în traficul rutier și pietonal,

-

Ridicarea continuă a nivelului de exigență în aplicarea legii în fiecare domeniu de lucru al
instituției,

-

Derularea de acțiuni de informare/prevenire în privința circulației rutiere și a menținerii
ordinii și liniștii publice în unitățile de învățământ.
Gradul de realizare al acestora rezultă din raportarea întregii noastre activități pe anul 2020.

CAPITOLUL II – TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ
Pornindu-se de la ideea de bază că, în general, activitatea instituţiei reprezintă o formă de
reflectare subiectivă a acesteia şi este determinată de totalitatea cunoştinţelor şi informaţiilor de
care o colectivitate dispune, la un moment dat, cu privire la activitatea sa de ansamblu, activităţile,
preocupările existente în domeniul de competenţă şi rezultatele obţinute de Poliția Locală
Slobozia au fost făcute publice, prin intermediul site-ului.
În fiecare lună au fost întocmite rapoarte cuprinzând aspecte esenţiale din activitatea
Poliţiei Locale Slobozia şi cele mai semnificative cazuri, în baza unor comunicate de presă, au
fost puse la dispoziţia jurnaliştilor acreditaţi.
Au fost organizate conferinţe de presă pe teme de interes public, prin intermediul acestora
fiind prezentată activitatea instituției sau punctul de vedere al Poliţiei Locale cu privire la diferite
probleme ridicate de cetățeni sau la situațiile care privesc comunitatea locală prin prisma
atribuțiilor stabilite prin legea de organizare și funcționare a instituției.
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Întreaga activitate a instituției s-a desfășurat în interesul cetățeanului sau a cerințelor sale,
asigurării integrității fizice și patrimoniale ale acestuia și nu în ultimul rând pentru a creea și
pentru a menține un climat de normalitate civică. Pentru aceasta, cetățenii beneficiază de două
numere de telefon, 0243/955 și 0752095704, cu legătură directă la Dispeceratul Poliției Locale
Slobozia unde pot face sugestii sau sesizări, pe domeniile de competență, 24 de ore din 24. În
plus, prin intermediul site-ului instituției, cetățenii au posibilitatea de a se informa rapid despre
domeniile de competență sau despre activitățile specifice desfășurate și de a sesiza eventualele
încălcări ale prevederilor legale.

CAPITOLUL III – INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
O prezentare sintetică a activităţii anului 2020 extrasă din lista indicatorilor de
performanţă, ne oferă o imagine sugestivă a realizărilor anului supus analizei :
- Total sancţiuni contravenţionale aplicate – 6.526
din care : -amenzi: 3.520 cu o valoare de – 1.547.363 lei
-avertismente: 3.006
din total sancţiuni : - pentru încălcarea OUG nr.195/2002 – 1.998
- pentru încălcarea Legii nr.61/1991

– 1.604

- pentru încălcarea Legii nr.55/2020

– 1.250

- pentru încălcarea HCL nr. 106/2009 –

637

- pentru încălcarea HCL nr. 255/2017 –

292

- altele

745

–

- Infracţiuni : 18
din care în flagrant: 18
- Infractori prinşi: 18
din care: prinşi în colaborare cu agenţii poliţiei municipale : 9
prinşi şi predaţi poliţiei : 9
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- Persoane identificate: 20.713, din care 17.828 legitimate şi 2.885 verificate în bazele de date
ale M.A.I.
- Persoane invitate la sediul Poliţiei Locale: 478
- Persoane luate în evidenţă: 8
din care : -persoane fără domiciliu: 5
-persoane cu afecţiuni psihice: 3
- Pânde executate: 12
- Acţiuni de însoţire funcţionari publici: 74
- Înmânare de documente: 926
din care : afişare PVCC: 774
înmânare ordine CMJ: 21
alte documente: 131
- Măsuri de ordine: 38
din care la : -manifestări cultural-artistice : 7
-manifestări sportive : 10
-lăcaşe de cult : 5
-alte cazuri : 16
- Reclamaţii şi sesizări: 2.264
( - neconfirmate: 414 - 18 % )
din care: * la Legea nr. 61/1991: 1.175
* la HCL nr. 106/2009:

173

* la HCL nr. 255/2017:

389

* alte încadrări juridice: 527
din totalul reclamaţiilor :
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transmise telefonic – 2.132
din care de la SNUAU 112 – 29



formulate verbal – 41



depuse în scris – 79



primite în patrulă mixtă cu Poliția Municipiului – 12.

Domeniile de activitate pe care se înregistrează sancţiunile aplicate reliefează în mod clar,
aspectele care necesită atenţie în continuare şi pe care trebuie să ne concentrăm.
Dintre toţi aceşti indicatori, numărul de sancţiuni aplicate pe parcursul anului reprezintă un
indiciu concludent asupra modului în care s-a desfăşurat activitatea şi a volumului de muncă în
care este prezentat fiecare aspect al vieţii comunităţii.
O imagine sugestivă a realizărilor pe acest an o oferă datele din următorul tabel :

NR.
CRT.

TOTAL
DOMENII DE ACTIVITATE
TOTAL

AV.

AS.

AM.

1

CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE

2.390

1.166

395

829

2

TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII,
CERŞETORIE

1.612

543

14

1.055

3

PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR
PANDEMIEI COVID-19

1.734

218

475

1.041

4

ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC

75

23

2

50

5

SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR

365

95

5

265

6

ANIMALE ÎN LIBERTATE

34

6

-

28

7

DISTRUGEREA, DETERIORAREA DOMENIULUI
PUBLIC :

37

18

2

17

8

ALTELE

279

39

5

235

898

3.520

TOTAL

6.526

2.108

Așa cum reiese din tabelul prezentat, cele două sectoare de lucru care definesc specificul
instituției noastre, la care se adaugă măsurile pe linia prevenirii și combaterii noului coronavirus
Covid 19, se caracterizează prin activități și acțiuni care s-au materializat într-un procent de 88 %
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din totalul rezultatelor obținute în acest an. În condițiile date, nu numai ponderea lor este de
remarcat ci și impactul efectiv asupra întregii comunități.

Indicatorii de performanţă specifici muncii de poliţie realizați în anul 2020 evidenţiază
faptul că Poliția Locală Slobozia şi-a îndeplinit obiectivele stabilite şi a reuşit să contribuie la
efortul comun al instituţiilor din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională pentru
asigurarea unui nivel de securitate corespunzător în cadrul comunității locale.
Într-o reprezentare grafică ne aflăm pe o pantă descendentă ca efect direct al situației
determinate de pandemia Covid -19 și a măsurilor restrictive impuse prin actele normative pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19.

CAPITOLUL IV - SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI COMUNITĂŢII
4.1 Menținerea ordinii și liniștii publice
În perioada analizată, Poliția Locală s-a axat, în
principal, pe linia prevenirii și combaterii noului
coronavirus Covid 19, fiind organizate acțiuni și
misiuni specifice, în scopul aplicării măsurilor
stabilite prin Ordonanțele Militare 1-10/2020, emise
în baza situației de urgență statuate prin Decretul nr.195/2020. În acest context, în conformitate cu
dispozițiile actelor normative menționate,

instituția noastră s-a supus prevederilor OMAI

nr.44/19.03.2020 care stabilește operaționalizarea conducerii poliției locale de către structurile
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MAI. Astfel, s-au monitorizat permanent punctele cunoscute de plecare/sosire a mijloacelor de
transport persoane spre/dinspre țările cu risc de coronavirus și s-au realizat patrulări pe traseele
obișnuite ale acestor mijloace de transport: DN2A și DN21. În acțiunile derulate pe raza
municipiului de către întreg sistemul Poliție Națională-Jandarmerie-Poliție Locală, polițiștii noștri
au participat și la punerea în practică a tuturor măsurilor de informare și prevenire a populației
asupra prevenirii infectării cu coronavirus:
-

urmărirea respectării obligației de suspendare a activităților unor unități cu profilul de
activitate prevăzut în Ordonațele Militare,

-

transmiterea, prin intermediul instalațiilor acustice ale mașinilor de patrulare, a mesajelor
sonore de informare și avertizare ce vizează aplicarea măsurilor sanitare, a celor de izolare la
domiciliu, de evitare a aglomerărilor de persoane, de limitare a deplasărilor și de distanțare
socială,

-

depistarea persoanelor cu risc crescut de contagiozitate care au părăsit locațiile în care au fost
plasate, fără aprobarea autorităților competente,

-

îndepărtarea persoanelor care nu își justifică prezența în zonele centrelor comerciale.
Ca urmare a instituirii măsurii de carantinare a orașului Țăndărei, unde a fost strict interzisă

tranzitarea rutieră a localității, urmare a Ordonanței militare nr.7/2020, Poliția Locală Slobozia a
instituit filtru rutier pe DN2A, zona Rompetrol, acționând pentru impunerea măsurilor temporare
de restricție a circulației, informând toți participanții la traficul rutier cu privire la rutele
ocolitoare.
După instituirea stării de alertă, Poliția Locală Slobozia 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. În aceste condiții, marea
parte a efectivelor noastre au fost, similar perioadei anterioare, angrenate în dispozitivul
operațional pe această temă, acționând în patrule mixte cu lucrători din cadrul Poliției Municipale
sau independent, pentru:
-

verificarea persoanelor carantinate/izolate la domiciliu pe raza municipiului – 1.205

-

controale pe transportul în regim de taxi și pe mijloacele de transport local public de călători –
2.140

-

controale în cadrul societăților comerciale – 998

-

au fost verificate peste 16.000 de persoane în ce privește respectarea obligațiilor legate de
portul măștii de protecție precum și cele impuse de carantinarea municipiului
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-

notificări încheiate -511.
Pe ansamblul activităților noastre specifice, în contextul generat de dinamica evoluției

situației epidemiologice la nivel local, acțiunile noastre s-au derulat în special pentru informarea
operatorilor economici și a cetățenilor, dar și pentru a urmări respectarea obligațiilor stabilite prin
actele normative adoptate în scopul gestionării situației și a efectelor pandemiei de COVID-19,
fiind materializate prin constatări care au impus, aplicarea a 1.734 de sancțiuni contravenționale
din care 1.041 amenzi în valoare totală de 969.390 lei şi 693 avertismente.

Ca parte importantă în toată activitatea noastră, prin efectivele rămase la dispoziție,
neangrenate în dispozitivele zilnice ale Poliției Municipiului Slobozia, s-a continuat supravegherea
întregului municipiu pe linia ordinii și liniștii publice, cu atenție pe zonele și punctele considerate
sensibile, toate cuprinse într-o listă actualizată zilnic, în funcție de situația operativă sau de
reclamațiile primite din partea cetățenilor și dată în atenția polițiștilor locali, zilnic, la intrarea în
serviciu, insistându-se în mod deosebit pe prevenirea tulburării liniștii publice sau depozitării de
deșeuri, dispersarea tinerilor gălăgioși cu impunerea respectării restricțiilor de distanțare socială.
Nu au fost constatate abateri deosebite de la lege, dar au fost luate totuși măsuri de sancționare
pentru ceea ce putem considera manifestări obișnuite ale sezonului cald, dar care afectează
confortul locuitorilor. Este vorba de muzică la intensitate mare în anumite zone, tulburarea liniștii
de către tineri, cei mai mulți dintre ei fiind minori, prin activități sportive sau de divertisment în
apropierea blocurilor de locuințe. Prezența persoanelor în spațiul public la ore târzii de noapte, în
situații în care se sesizează tulburarea liniștii publice, este determinată de temperaturile ridicate sau
de anumite obiceiuri legate de modalitatea de petrecere a timpului liber, cu mențiunea că cele
constatate în astfel de cazuri nu impun luarea de măsuri de sancționare. Prin acțiunile desfășurate
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permanent, la acest moment b-dul. Chimiei și șos. Sudului sunt degajate de autoturismele care de
obicei staționau aici, până la ore târzii, spre dimineață, încălcând semnificația indicatoarelor
rutiere, producând totodată și tulburarea liniștii publice. Acum, majoritatea tinerilor conducători
auto, își petrec serile și nopțile pe platoul de lângă bazinul de înot, unde se face o supraveghere
atentă a perimetrului, în mod direct de către polițiștii locali, dar și prin intermediul camerelor de
supraveghere video existente în zonă.
Din totalul sancțiunilor contravenționale înregistrate la nivelul instituției, 1.604 s-au aplicat
pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, predominante fiind
abaterile pentru consum de alcool pe domeniul public și tulburarea liniștii publice prin producerea
de zgomote, larmă sau prin folosirea aparatelor ori instrumentelor muzicale la intensitate mare.
Așadar, după cum se poate observa în tabelul de mai jos, în baza unei analize efectuate pe
parcursul anilor anteriori, reiese în mod clar că starea de lucruri la nivelul întregului
municipiu, în ce privește liniștea publică, este într-o evoluție pozitivă, fiind ținută sub
un control permanent.

Fapta contraveţională

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL sancţiuni la Legea
nr. 61/1991, din care :

1347

1612

2133

1983

2237

2207

1604

Consum de alcool

222

382

700

773

877

921

423

Tulburarea liniştii publice

452

519

625

668

799

724

750

Ameninţări, injurii

163

223

306

193

271

255

176

Refuz de legitimare

66

61

130

92

54

98

43

Apelarea la mila
publicului

72

72

71

58

85

77

71

Animale în libertate

24

26

30

19

36

12

29

Altele

348

329

271

180

115

120

112
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Salubritatea și gestionarea deșeurilor constituie unul dintre obiectivele importante cu
impact major în ce privește aspectul estetic al municipiului, dar și asupra vieții tuturor locuitorilor
municipiului. Activităţile de conştientizare şi participare a cetățenilor sunt foarte importante
pentru promovarea şi implementarea noilor modalităţi de gestionare și colectare a deşeurilor la
nivel local. De aceea, un obiectiv clar al instituției noastre este acela de a elimina fenomenul
depozitării necontrolate a deşeurilor de orice fel pe domeniul public pentru care faptele odată
constatate sunt sancționate intransigent tocmai pentru ca populația să conştientizeze că trebuie să
sorteze gunoiul acasă pe fracții (plastic/metal, hârtie/carton, sticlă), dar și impactul negativ asupra
mediului și a comunității.
În anul de raportare pe acest sector de activitate au fost aplicate 365 de sancțiuni, dintre
care procentual predomină amenzile.
Pentru diminuarea și eliminarea depunerilor de deșeuri menajere în afara recipienților
special destinați, instituția noastră a extins sistemul de supraveghere video și a instalat 15 camere
în zona platformelor gospodărești.
În același mod sunt monitorizate permanent drumurile de acces către zona de nord a
municipiului, dar și calea de acces către platforma de la Slobozia Nouă, unde când și când sunt
transportate cu căruța sau cu alte vehicule diverse deșeuri. În acest fel, autorii faptelor de natură
contravențională sunt identificați și corijați în intenția de a dezvolta spiritul civic, dar și pentru a
elimina depozitările ilegale de deșeuri.
Depozitarea de deșeuri în afara platformelor sau în coșurile stradale de gunoi a stat la baza
aplicării unui număr de 55 de sancțiuni, iar depozitarea de deșeuri în zone neautorizate și în afara
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platformelor a constituit motivul aplicării unui număr de 63 de sancțiuni. Nu au fost trecuți cu
vederea nici cei care au colectat sau au împrăștiat deșeurile din containere, situație în care au fost
aplicate 31 de sancțiuni.
În același timp, trebuie să aducem în atenție murdărirea domeniului public prin neglijența
deținătorilor de animale de companie care nu s-au dotat cu pungi sau materiale de curățenie,
absolut necesare la plimbarea acestora, sau neglijența odată cu lăsarea în libertate a animalelor,
fapte pentru care au fost aplicate 23 de sancțiuni.
Supravegherea parcurilor şi a zonelor de agrement este inclusă în itinerariul de patrulare
zilnică avându-se în vedere faptul că aceste zone sunt intens frecventate de către locuitorii
municipiului și, cel puţin în perioada de vară, impun o atenţie deosebită. Cu o

scădere a

numărului total de sancţiuni de cca. 30 % faţă de anul precedent, rămân în atenţie totuşi
încălcările Legii nr. 61/1991, ieşind în evidenţă Parcul CFR unde abaterile la Legea
nr. 61/1991 sunt în număr de 53.

Încadrarea
2020

Sancţiuni

Legea
nr.61

HCL
nr.106

Altele

Am.

Parcul Tineretului

9

4

11

Parcul Mihail Sadoveanu

6

-

Orăşelul Copiilor

24

Parcul CFR

Av.

Total

scris

Av.
verbal

12

4

8

24

1

7

-

-

7

-

-

20

0

4

24

53

10

-

46

-

17

63

Parcul E 14

16

8

12

28

8

-

36

Parcul de Est

11

5

22

27

6

5

38

Parcul Mihai Eminescu

5

2

1

7

-

1

8

Parcul Ialomiţa

16

14

7

28

2

7

37

Ca obiective de maximă importanță în activitatea noastră, unitățile școlare au fost atent și
permanent supravegheate. De la prima oră în care afluxul de elevi spre școală ne obligă la acțiuni
zilnice de dirijare a traficului rutier și pietonal în zonele limitrofe acestora, până la terminarea
programului școlar, toate patrulele de polițiști locali iau în primire școlile și au în atenție toate
aspectele care trebuie să concure la liniștea și siguranța elevilor precum și a personalului școlii.
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Nu au mai fost înregistrate evenimente deosebite care să se încadreze în sfera noastră de
competențe. Faptele constatate, cu un pericol social scăzut, se situează cu mult sub nivelul anilor
precedenți.
Fumatul în spații închise, așa cum este definit în Legea nr. 349/2002, a impus implicarea
noastră, cu precădere în incintele unităților de învățământ, în zona locurilor de joacă dar și în
cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul în regim de taxi. În cadrul acțiunilor prioritare
pe care

le-am desfășurat zilnic, conform propriilor competențe legale, pe acest segment de

activitate au fost aplicate 170 de sanțiuni, din care 147 de amenzi. Totodată, pentru prevenirea
încălcării prevederilor legale, au fost efectuate și acțiuni de control în unitățile de alimentație
publică, unde au fost atenționate persoanele juridice cu privire la obligațiile pe care le au pentru
punerea în aplicare a prevederilor acestei legi.
Disciplina în construcții și afișajul stradal
Colaborarea cu Serviciul de Urbanism și amenajarea teritoriului a însemnat derularea unui
număr de 17 acțiuni comune de control la obiectivele aflate în construcție, 5 dintre ele fiind
urmarea constatărilor făcute de către polițiștii locali în activitatea de patrulare, cu privire la
inexistența autorizațiilor de construcție pentru lucrări aflate în curs de execuție. În 3 dintre situații
deținătorii erau persoane juridice iar în alte 14, persoane fizice. Niciuna dintre persoanele juridice
controlate nu deținea documente în vederea construirii de ansambluri rezidențiale sau spații de
locuit (se executau lucrări de construire spații comerciale).
Persoane fără adăpost
Acțiuni de identificare a persoanelor fără adăpost au fost desfășurate permanent, așa că, la
acest moment avem în evidență 10 astfel de persoane, dintre care jumătate își petrec timpul în cea
mai mare parte la Adăpostul de noapte al Direcției de Asistență Socială din cartierul Bora. O
parte dintre acestea nu acceptă acest sprijin decât în perioadele în care temperaturile sunt foarte
scăzute. În acest context, agenți de ordine publică localizează permanent persoanele fără adăpost
în încercarea de a elimina, atât cât se poate, disconfortul pe care uneori aceștia îl crează în zona
societăților comerciale, pe scările de bloc sau sub balcoanele unor blocuri de locuințe.

4.2 Activitatea de combatere a infracționalității
În activitatea zilnică, polițiștii locali au constatat în flagrant 18 infracțiuni și au prins un
număr de 18 infractori, care au fost predați pentru cercetări structurii teritoriale a Poliției
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Municipiului Slobozia. Totodată, aflați în patrule mixte, au participat la constatarea în colaborare
cu agenții Poliției Municipiului Slobozia a altor 15 astfel de fapte fiind prinși astfel încă 19
infractori.
Faptele comise constau în :
-

conducere auto fără a poseda permis de conducere, conducerea unui autovehicul pe drumurile
publice având în sânge o alcoolemie peste limita legală şi încredinţarea unui autovehicul unei
persoane ce nu deţine permis de conducere – 9 ;

-

furturi din societăți comerciale sau din avutul privat – 3;

-

furturi din auto/distrugere auto – 2;

-

loviri sau alte violențe – 3;

-

zădărnicirea combaterii bolilor –1;

4.3 Circulația pe drumurile publice
Rămâne în continuare un domeniu de activitate intens, având în vedere numărul mare al
autovehiculelor aflate în trafic, dinamica accelerată în ce privește ritmul înmatriculărilor și
creșterea numărului posesorilor de permise de
conducere,

concomitent

cu

dezvoltarea

şi

modernizarea reţelei de drumuri. Supravegherea
circulației rutiere acoperă pe deplin potențialul
de lucru al serviciului nostru,

compus din 8

polițiști locali, care, în funcție de activitățile
desfășurate, primesc sprijin și din partea
compartimentului Supraveghere Video, dar și
din partea colegilor din cadrul Serviciul Ordine
Publică și Control.
Pentru a oferi o imagine cât mai clară și câteva puncte de reper esențiale față de subiectul
circulație rutieră în municipiul Slobozia, aducem în atenție faptul că la acest moment, în bazele de
date ale Direcției de Impozite și Taxe din cadrul primăriei Slobozia, figurează ca înmatriculate în
municipiul nostru peste 20.000 de autovehicule, comparativ cu cele cca. 13.500 în 2009. Dintre
acestea, cca. 17.200 sunt autoturisme. Asta înseamnă aproximativ 420 de autovehicule la o mie
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de locuitori, sau aproximativ un autoturism la fiecare locuință. Imaginea devine sugestivă dacă ne
gândim că în imediata vecinătate a unui bloc turn de 10 etaje, în care sunt 42 - 44 de apartamente
pe o scară, sunt necesare spații pentru parcarea a 40 de autoturisme. Creșterea pe această perioadă
de 10 ani este de peste 60 de procente dar, ca urmare a implicării noastre active, traficul rutier a
devenit o componentă urbană situată la un nivel corespunzător, cu imobilizarea autovehiculelor la
bordură în mod regulamentar și, cel mai important, cu un trafic ce se realizează în limitele
regulamentului, circulația rutieră realizându-se firesc, pe câte două benzi pe sens, așa cum sunt
marcate și semnalizate arterele rutiere. În același timp, ca efect direct al acțiunilor desfășurate
este important de semnalat că la acest moment opririle și staționările autovehiculelor se realizează
fără blocarea trotuarelor și aleilor pietonale sau cu ocuparea terenurilor destinate spațiilor verzi.
De asemenea, față de anii anteriori, disciplinarea deţinătorilor şi conducătorilor de vehicule
cu tracţiune animală o putem considera realizată, nemaiexistând situații în care aceștia sunt
depistaţi pe arterele din interiorul municipiului, pe care au accesul interzis.
Trebuie subliniat faptul că, în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are
atribuţii limitate, raportate la prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile
publice, acționând în mod special pentru asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice din
raza teritorială de competenţă,

depășirea masei maxime autorizate, respectarea regulilor de

circulație de către pietoni, bicicliști, vehicule cu tracțiune animală și nu în ultimul rând pentru
depistarea situațiilor de încălcare a normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea
autovehiculelor şi accesul interzis. Drept pentru care, cu respectarea cadrului legal și a efectivelor
aflate la dispoziție încercăm să urmărim respectarea normelor privind circulaţia pe drumurile
publice și să menținem permanent o disciplină în trafic precum și în zonele de parcare, la un nivel
care să permită fiecărui conducător auto să poată efectua deplasările în interiorul localității în
mod previzibil, eliminând ambuteiajele și menținând totodată o fluență care să garanteze siguranța
participanților la trafic, cu precădere a pietonilor.
Totodată, trebuie să luăm în calcul faptul că, în decursul ultimilor ani, circulaţia rutieră a
cunoscut în municipiul nostru o dezvoltare explozivă, datorită ritmurilor înalte de creştere a
parcului auto, a numărului posesorilor de permise de conducere, concomitent cu dezvoltarea şi
modernizarea reţelei de drumuri. În raport cu acestea s-a manifestat şi o oarecare deteriorare a
disciplinei în traficul rutier care a determinat creşterea continuă a numărului accidentelor de
circulaţie şi a consecinţelor acestora. Astfel, din evidențele Poliției Rutiere, la nivelul
municipiului Slobozia, numărul accidentelor produse pe raza teritorială a localității, pe anul 2020
a fost de 316 dintre care 86 accidente rutiere cu victime. Dintre acestea 73 accidente ușoare și 13
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accidente grave soldate cu patru persoane decedate, 9 persoane rănite grav și alte 90 de persoane
rănite ușor. Alte 230 de accidente s-au finalizat doar cu pagube materiale. În același timp trebuie
să subliniem faptul că principalele cauze ale producerii acestor accidente rutiere sunt neacordarea
de prioritate atât autovehiculelor cât și pietonilor și ce este foarte important, ca aspect asupra
căruia noi avem competență, traversarea neregulamentară.
După cum se poate observa în tabelul următor, în anul supus analizei, având în
vedere situația pandemiei de COVID-19, restricțiile impuse cu privire la circulația
persoanelor și angrenarea efectivelor instituției în acțiunile specifice de urmărire și
respectare a măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor acesteia, nivelul
numărului de contravenții constatate și implicit, de sancțiuni aplicate pe probleme
de circulație rutieră și pietonală este inferior celui din 2019, cu un total de 2.390
sancțiuni înregistrate.

Precizăm că pe lângă abaterile constatate la O.U.G. nr.

195/2002 privind circulația pe drumurile publice sunt incluse și abaterile la alte acte
normative (HCL nr. 255/2018, HCL nr. 106/2009, OUG nr. 43/1997) care conțin și
alte prevederi cu aplicare pe aspecte legate de prezența autovehiculelor pe
domeniul public ca de exemplu ocuparea fără drept a parcărilor de reședință,
blocarea cu autovehiculul a platformelor gospodărești, circulația pe aleile parcurilor,
etc.

Anul

Oprire
neregulamentară

Acces
interzis

Staționare
neregulamentară

Pietoni

Altele

Total
sancțiuni

2017

1.719

664

50

210

544

3.187

2018

1.512

1.211

67

158

596

3.544

2019

2.177

1.069

78

150

680

4.154

2020

1.169

674

68

74

405

2.390
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Pentru asigurarea fluenţei circulaţiei pe principalele căi de comunicație s-a avut în vedere
prezența zilnică activă a polițiștilor locali, în trafic, urmărindu-se intervenția operativă în orice
situație în care s-a impus prezența noastră, în
primul rând prin dirijarea circulației în zonele
sau în punctele aglomerate, astfel:
- dirijarea traficului rutier în zona podului peste
râul Ialomița unde s-au executat lucrări de
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reabilitare și consolidare, dar și în intersecția DN21/DN2A, cu un volum de trafic din ce în ce mai
crescut ca efect direct al utilizării Autostrăzii Soarelui - A2, pe relaţia Bucureşti-Constanţa;
- dirijarea efectivă a traficului rutier și pietonal în proximitatea celor șase unități de învățământ pe
care le avem în responsabilitate din acest punct de vedere, după un program ce depinde exclusiv
de orarul școlar, asta incluzând și școlile Slobozia Nouă și Bora;
-afluirea traficului pe sectoarele de drum sau în punctele în care s-au efectuat de reparații care să
asigure planeitatea părții carosabile;
-asigurarea fluenței și siguranței traficului în toate zonele în care s-au derulat manifestări culturalartistice, religioase sau sportive,
-supravegherea traficului rutier în punctele de lucru ale D.A.D.P. Slobozia pentru toaletări de
arbori, intervențiile la instalațiile de iluminat public, realizarea de lucrări pe suprafețele de parcări
etc., precum și ale SC Urban SA, acționând inclusiv pentru îndepărtarea autovehiculelor din
carosabil acolo unde s-a impus acest lucru;
Totodată, pentru organizarea circulaţiei, avertizarea sau îndrumarea participanţilor la trafic,
Poliţia Locală Slobozia și Poliţia Municipiului Slobozia au desfăşurat acţiuni comune de
verificare a modului în care este asigurată semnalizarea rutieră pe orizontală și pe verticală, pe
arterele de circulaţie din municipiul Slobozia, încheindu-se 5(cinci) note de constatare pentru
sistematizare rutieră, în care au fost identificate segmente şi zone de drum public pe care trebuie
să se intervină pentru amplasarea unor indicatoare rutiere de reglementare corespunzătoare
situaţiei actuale a traficului sau pentru efectuarea de marcaje rutiere, dar și o cale de circulație
rutieră pentru care, conform H.C.L nr. 75/2018, s-a propus a se reglementa circulaţia în sens unic,
fără să fie materializată la momentul verificărilor. Toate aceste constatări au fost transmise către
D.A.D.P Slobozia, pentru punerea în practică, după cum urmează:
-instalarea unei lămpi suplimentare de culoare verde intermitent, pentru a oferi posibilitatea
de a efectua virajul la dreapta pe culoarea roşie a semaforului electric, culoare care va rămâne
astfel valabilă doar pentru direcţiile înainte şi la stânga;
-instalarea unui număr de 40 de indicatoare rutiere;
-îndepărtarea a unui număr de 2 indicatoare rutiere;
-realizarea unui număr de 48 marcaje rutiere;
-realizarea de sensuri unice pe 6 artere cu capacitate redusă de preluare a afluxului rutier;
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-executarea unui număr de 10 lucrări care să asigure fluența traficului rutier și pietonal.
Pentru prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind oprirea, staţionarea,
parcarea autovehiculelor şi accesul interzis s-au desfășurat acțiuni specifice, organizate prin
planuri de măsuri, derulate pe parcursul a 94 de zile, eliminându-se, în acest fel și fenomenul
opririlor/staționărilor neregulamentare de pe b-dul Chimiei și de pe str. Sudului.

Autovehicule abandonate
Un capitol cu pondere în scădere în activitatea noastră, monitorizarea autovehiculelor
abandonate, care fac obiectul Legii 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, s-a materializat prin înregistrarea unui număr din ce în ce mai mic de
autoturisme care pot fi luate astfel în evidenţă. Localizate şi identificate pentru a degaja domeniul
public, şi aşa grevat de lipsa locurilor de parcare, au fost în cea mai mare parte îndepărtate sau,
mai rar, repuse în funcţiune, la intervenţiile poliţiştilor locali încă dinaintea îndeplinirii condiţiilor
prevăzute de lege pentru a fi astfel declarate vehicule abandonate conform definiţiei legale:
“vehicul aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
de cel puţin un an, al cărui proprietar este cunoscut, însă există indicii temeinice( ...). din care
rezultă intenţia neechivocă (...) de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului”.
În anul de referință au fost luate în evidenţă 67 de autoturisme cu un aspect neîngrijit, mai
puţin utilizate, chiar neîntrunind toate condiţiile pentru a fi declarate abandonate sau fără stăpân,
pentru a preîntâmpina situaţia în care legea mai sus menţionată ar impune ridicarea lor sau
sancţionarea proprietarului. Acestea s-au adăugat la cele 38 existente în baza de date la 31
decembrie 2019. La intervenţiile noastre, 44 de deţinători au repus în funcţiune autoturismele, leau transportat pe terenuri private sau le-au predat către centrele de valorificare a materialelor
refolosibile.
În acest an nu au fost situaţii în care astfel de vehicule să fie ridicate de pe domeniul public,
acţiune ce impunea în mod obligatoriu evaluarea, preluarea respectivelor autoturisme în
proprietatea administraţiei publice locale, ridicarea şi transportarea lor în vederea valorificării.
Aceste etape impun cheltuieli suplimentare, aşa încât, pentru evitarea lor, monitorizarea a fost
însoţită de acţiuni sistematice de informare şi mobilizare a cetăţenilor, care, prin îndepărtarea
maşinii de pe domeniul public sau prin punerea acesteia în funcţiune, oferă acestei probleme o
rezolvare mai rapidă şi necostisitoare.
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Reclamațiile și sesizările prin telefon sau în formă scrisă
reprezintă, pe lângă activitatea de patrulare de ordine publică, încă o
modalitate de cunoaștere a situației operative în relația directă cu
cetățenii în scopul asigurării intervenției operative în timp real, pentru
combaterea sau pentru constatarea faptelor comise cu încălcarea legii.
Astfel, în perioada de referință au fost înregistrate

2.264 de

reclamații, cu o pantă clar ascendentă în perioada caldă a anului, mai
exact perioada iunie-septembrie, atunci când comunitatea este foarte activă și temperaturile
ridicate determină locuitorii urbei să iasă în aer liber, pe terase, în parcuri, pe zonele pietonale
centrale sau în proximitatea blocurilor. Astfel, din cele 2.264 de sesizări, un procent de peste 52 %
sunt pentru fapte prevăzute de Legea nr. 61/1991, cetățenii fiind deranjați de zgomotul produs de
grupurile gălăgioase de tineri, aflate în deplasare sau staționate în anumite zone, în imediata
vecinătate a blocurilor sau a cartierelor de locuințe. Un alt motiv care stă la baza unui procent
ridicat de reclamații, cu peste 17 % din total, este reprezentat de încălcarea prevederilor H.C.L. nr.
255/2017, privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă.
Soluționarea tuturor sesizărilor înregistrate la nivelul instituției s-a materializat prin
aplicarea unui număr de 1.517 sancțiuni, care încadrate pe domenii de activitate, confirmă încă o
dată încălcarea actelor normative referitoare la liniștea și ordinea publică, unde au fost aplicate
1.185 de sancțiuni și ocuparea ilegală a locurilor de parcare de reședință, unde au fost aplicate
386 de sancțiuni. În condițiile date, la o analiză atentă, conform situației prezentate mai jos, se
remarcă o creştere a numărului de reclamaţii şi sesizări înregistrate în acest an, dintre acestea
predomină cele determinate de încălcări ale Legii nr. 61/1991.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total
reclamații

1530

1517

1624

1638

1918

2161

2264

Neconfirmate

274 17,9% din
total

386 25,4% din
total

376 –
23,1% din
total

30218,43%
din total

314 16,37%
din total

37317,26%
din total

41418,29%
din total

la Legea
nr.61/1991

702 45,9% din
total

792 52,2% din
total

817 50,3% din
total

76946,9% din
total

935 48,74%
din total

94343,63%
din total

118552,34%
din total

La HCL

370-

347-

312-

372-

457-

576-

386-

Din care:
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nr.255
Sancțiuni
aplicate prin
rezolvarea
reclamațiilor

24,2% din
total

22,8% din
total

19,21 %
din total

22,7% din
total

23,8% din
total

6,65% din
total

17,04%
din total

883–

876 –

999–

1070-

1323-

1557-

1517-

70,3% din
reclamațiile
confirmate

77,4% din
reclamațiile
confirmate

80% din
reclamațiile
confirmate

80% din
reclamațiile
confirmate

82,4% din
reclamațiile
confirmate

87,1% din
reclamațiile
confirmate

82% din
reclamațiile
confirmate

Contestațiile la actele de constatare întocmite evidențiază un aspect important al
modului în care este derulată activitatea noastră, la acest moment cifrele subliniind nivelul
calitativ al acesteia. La numărul mare de sancțiuni aplicate, unde luăm în calcul amenzile – 3.672,
dar și avertismentele cu puncte penalizare cu încadrarea la O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația
pe drumurile publice – 395, pe anul 2020 au fost înregistrate doar 31 de contestații, ceea ce
reprezintă 1 % din total. Mai mult, într-o analiză aprofundată observăm că 17 dintre contestații au
fost soluționate, 7 prin respingerea lor și menținerea ca temeinic și legal a PVCC încheiat de către
polițistul local și 10 admise ca efect al deciziei Curții Constituționale nr. 152/2020 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9, art. 14 lit. c^1) - f) şi ale art. 28 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de
urgenţă şi a ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, în ansamblul său.
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Ca urmare a activității și constatărilor din teren, s-au transmis către instituțiile abilitate
236 de sesizări de intervenție, în vederea luării măsurilor legale, din care: D.A.D.P. Slobozia 200, Urban S.A. -29, alte entități -7.

Dispecerat - Supraveghere Video
Dispeceratul este o componentă vitală în activitatea
instituției noastre, cu activitate de 24 de ore din 24,
aici realizându-se fluxul informaţional privind transmiterea
dispoziţiilor pe direcția de subordonare, coordonare sau
colaborare, concentrându-se toate liniile de comunicare din
interior sau din exterior, indiferent că este vorba despre
alte instituții sau entități ori despre cetățeni.
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În cadrul acestui compartiment sunt prelucrate toate informaţiile rezultate din activitatea
noastră operativă, inclusiv cele rezultate din consultarea bazelor de date ale M.A.I. la care avem
acces pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. În acest sens, dispecerul, ca singur autorizat să
acceseze aceste baze de date, a efectuat 3.297 identificări de persoane și de autovehicule.
Pentru acoperirea completă a zonelor de lucru și utilizarea cât mai eficientă a resurselor
umane, în cadrul dispeceratului funcționează aparatura specifică activității de supraveghere video
a municipiului, unde se urmăresc imaginile captate și transmise din teren.
Sistemul de supraveghere video permite dispecerului să acționeze în sprijinul colegilor din
teren prin identificarea problemelor din zonele aglomerate ale municipiului și alocarea de resurse
în funcție de amploarea evenimentelor. Totodată, în cadrul acestui compartiment sunt gestionate
toate materialele și dotările pe care polițiștii locali le iau în primire și le utilizează pe timpul
exercitării atribuțiilor de serviciu, începând de la armament, muniție și până la autospecialele de
patrulare.
În cadrul acestui compartiment, sunt înregistrate toate reclamațiile și sesizările primite de
la cetățeni sau prin sistemul SNUAU 112, sunt vizionate înregistrările imaginilor de interes
captate de camere și sunt descărcate acele imagini care sunt utilizate în rezolvarea cazurilor de
natură contravențională sau penală. Astfel, în anul de referință, au fost înregistrate 2.264 de
reclamații, iar în baza a 147 de solicitări, au fost puse la dispoziția organelor de cercetare (poliție,
parchet) sau a instanțelor de judecată un număr de aproximativ 1.800 ore de imagini video.

Supraveghere Video - pe acest segment de activitate s-a acționat în continuare pentru
dezvoltarea sistemului de supraveghere video
amplasat pe domeniul public al Municipiului
Slobozia. Astfel, în zonele cu afluență mare de
persoane și autovehicule, s-au înlocuit camerele
de supraveghere video tip “analog” cu unele tip
“digital”, cu o rezoluție între 2-5 Mpx,
imaginile obținute fiind clare, de o calitate
superioară.

Zonele

în care s-au înlocuit
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camerele analogice cu camere digitale, sunt: intersecția Bd. Matei Basarab cu Bd. Chimiei,
intersecția DN2A cu DN2C (sens giratoriu Kaufland), intersecția Bd. Unirii cu Bd. Chimiei, Bd.
Matei Basarab - zona pietonală încadrată între bloc I7-J1. Totodată, s-au instalat camere de
supraveghere și în alte zone ale municipiului (loc de joacă „Parc Ialomița”, Școala Slobozia Nouă,
stațiile de transport în comun din Slobozia Nouă – Cămin Cultural și zona bloc E14, intersecția
Str. Unirii cu Str. Iezerului, platforma Taboo, intersecție Bd. Matei Basarab cu Str. Ștefan cel
Mare, DN2A-sens giratoriu LIDL, platforme gospodărești: Str.Răzoare-bl.16, Str.Mihai
Eminescu-bl.MB11), iar imaginile captate de sistemul de supraveghere video au contribuit la
întocmirea probatoriului în dosare de cercetare penală sau contravențională.

CAPITOLUL V – OPTIMIZAREA RESURSELOR
Activităţile desfăşurate pe linia asigurării logistice au avut ca obiectiv general menţinerea
capacităţii operaţionale a instituției prin gestionarea eficientă a resurselor alocate în condiţiile
bugetului aprobat pe anul 2020.

Personal - Resurse Umane
În anul de raportare, numărul de personal propus şi aprobat pentru a funcționa în cadrul
Poliției Locale Slobozia a fost de 53 de posturi (stabilit conform Ordonanţei nr. 63/2010 și
Adresei nr. 2552/18.02.2016 a Instituției Prefectului – Județul Ialomița).
La acest moment, în statul de funcții al instituției există 4 posturi vacante, și anume:
-

1 post Director executiv– ocupat temporar până la data de 28.02.2021 de către
Directorul executiv adjunct;

-

1 post Șef Serviciu Circulație Rutieră, Dispecerat

-

2 posturi polițist local , clasa III,

grad principal în cadrul Compartimentului Ordine

Publică și Control;
Începând cu luna august 2019, o angajată a solicitat suspendarea pentru o perioadă de 2
ani, în vederea creșterii copilului.
În cursul anului 2020 s-a susținut un examen de promovare în clasă și 4 examene de promovare în
grad profesional. Ca urmare, au promovat în clasă un polițist local și 4 în grad profesional.
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Pentru eficientizarea activității și ținând cont de prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, prin care s-a prevăzut suspendarea oricărui tip de concurs pentru ocuparea posturilor vacante,
s-a propus și aprobat, începând cu data de 01.09.2020,

mutarea postului vacant din

Compartimentul Circulație Rutieră în Compartimentul Ordine Publică și Control și mutarea unui
polițist local încadrat, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Circulație
Rutieră, în vederea păstrării structurii organizatorice a instituției.
Pe parcursul anului nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare.
Pentru anul 2020 pregătirea profesională, a constat din instruirea lunară a angajaților și
participarea la cursuri on-line gratuite susținute de Centrul de formare APSAP a 3 funcționari
publici.
În anul 2020, au fost menținute salariile stabilite conform Legii – Cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Anexa nr. 2 din Hotărârea nr.
133/30.07.2018 a Consiliului Local Slobozia, referitoare la modificarea și completarea HCL nr.
149/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei
ocupaționale ,,Administrație” utilizate în Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului
Slobozia, direcțiile și serviciile publice de interes local, respectiv Aparatul permanent de lucru al
Consiliului Local Slobozia, cu completările și modificările ulterioare și Prevederile HCL nr.
13/30.01.2020 referitoare la menținerea, în anul 2020, la nivelul lunii decembrie 2019.
Având în vedere Hotărârea Civilă nr. 1284/2017 din data de 20.03.2017 a Curții de Apel
București, înregistrată la Poliția Locală Slobozia cu nr. 6363/05.07.2017 și a prevederilor art.
(5^1) din OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, au fost puse în aplicare Deciziile
individuale privind diferențele de drepturi salariale dintre sumele primite de angajați, pentru
perioada aprilie 2015 – 2016, și au fost achitate sumele pentru anul patru, suma fiind de 52.314 lei
și acordată salariațiilor la salariile lunii martie 2020.
La capitolul ,, Cheltuieli de personal”, bugetul total al anului 2020 a fost aprobat în
sumă de 4.475.000 și s-au cheltuit 4.453.591 lei, diferența reprezentând sume recuperate în luna
decembrie pentru concediile medicale suportate de Bugetul de stat. În baza raportărilor reiese clar
că s-a realizat urmărirea aplicării prevederilor legale privind încadrarea, promovarea şi salarizarea
personalului în proporție de 98 %, diferența reprezintă cele 3 posturi vacante care nu au fost
scoase la concurs, aceasta având drept cauză prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020
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privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, prin
care s-a prevăzut suspendarea oricărui tip de concurs pentru ocuparea posturilor vacante.
Pentru remedierea deficiențelor privind pregătirea profesională a funcționarilor publici, am
propus în programul anual al pregătirii profesionale pe anul 2021 și în fundamentarea bugetului
un număr de 15 locuri pentru participarea la cursuri de pregătire profesională.

Contabilitate
O analiză efectuată asupra bugetului aprobat și a cheltuielilor bugetului instituției, pe total şi
pe categorii de cheltuieli, oferă informaţii importante referitoare la nivelul de gestionare a
resurselor, precum şi la gradul de autonomie al instituției.
Conform H.C.L nr. 28 din 17.02.2020 bugetul de venituri și cheltuieli alocat Poliției Locale
Slobozia pe anul 2020 și a rectificărilor ulterioare, creditele bugetare definitive au fost în sumă de
5.240.000 lei.
Sumele alocate au fost repartizate astfel :
- Cheltuieli de personal:

4.475.000 lei

- Cheltuieli cu bunuri și servicii:

650.000 lei

- Cheltuieli de capital:

115.000 lei

Conform datelor din evidenţa contabilă, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la data de
31.12.2020 se prezintă astfel:
Total cheltuieli realizate : 5.127.135,49 lei -

97,84%

Din care : Cheltuieli de personal - 4.453.591,00 lei (99,52%)
Cheltuieli cu bunuri si servicii - 570.014,49 lei
Cheltuieli de capital - 103.530,00 lei

(87,69%)

(90,02%)

Plăţi efectuate din anii precedent - 2165,00 lei
Execuţia bugetară reflectă faptul că s-a încadrat în ţintele bugetare stabilite pentru anul
2020. Cheltuielile bugetului alocat s-au efectuat în proporţie de 97,84%.
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Achiziții
În perioada de raportare achizițiile publice la nivelul Poliției Locale Slobozia s-au
desfăşurat cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi H.G.
nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie public, urmărindu-se îndeplinirea obligaţiilor referitoare la
realizarea achiziţiilor prin mijloace electronice. Toate aceste activități de achiziții publice au fost
derulate fără a dispune de personal sau compartiment specializat pentru această activitate,
procedurile de achiziţii au fost efectuate de către funcționari publici desemnați care au primit şi
aceste responsabilităţi suplimentare. Astfel, în cursul anului 2020, au fost realizate achiziții
publice, integral, online prin intermediul sistemului electronic al achiziţiilor publice, în valoare
totală de 482.260 lei, fără TVA.
În conformitate cu prevederile referitoare la articolele din care se compune uniforma
poliţiştilor locali şi durata maximă de uzură, descrise în anexa nr. 1, din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale, stabilit prin H.G. nr. 1332/2010, s-au achiziționat
articole de uniformă, încălțăminte și echipamente de protecție în valoare de 94.559 lei, fără TVA.
Pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin Poliţiei Locale Slobozia potrivit dispoziţiilor Legii nr.
155/2010, precum şi pentru asigurarea serviciilor de curățenie, vulcanizare, service auto, servicii
de dezvoltare software, servicii în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul
situațiilor de urgență, servicii pentru colectarea deșeurilor, servicii pentru asigurarea
autovehiculelor, servicii legislative, servicii pentru controlul medical periodic (medicina muncii),
servicii de întreținere echipamente (hardware, radiocomunicații, supraveghere video) au fost
atribuite contracte în valoare de 180.551 lei, fără TVA, prin intermediul catalogului electronic din
SEAP.
În condiţiile în care în situaţia pe plan naţional, o serie de evenimente au scos în evidenţă stări
de lucruri ce determină riscuri pentru siguranţa participanţilor la traficul rutier şi pietonal, au fost
achiziționate camere de supraveghere video în valoare de 30.043 lei, fără TVA.
Anul 2020, a fost caracterizat de
modernizarea și automatizarea ,,Poligonului de
tragere acoperit”

pentru a se asigura

manevrarea țintelor în plan orizontal, pe
distanțe de 10, 15, 20 și 25 m față de linia de
28

tragere. Obiectivul de investiții s-a dovedit că este absolut necesar și asigură baza de pregătire
pentru toate structurile cu atribuții în domeniul ordinii publice și siguranței naționale. În acest fel,
în procesul de instruire, pot fi desfășurate permanent activități pentru pregătirea și perfecţionarea
continuă a personalului, în scopul mânuirii cu rapiditate şi precizie a armamentului din dotare,
stăpânirea tehnicilor de luptă şi autoapărare în confruntări tipice de stradă cu persoane cu atitudini
infracţionale, asigurându-se totodată eliminarea riscurilor de accidentare sau utilizare
necorespunzătoare a armamentului în desfăşurarea procesului activităţilor specifice. Contractul a
fost atribuit pentru suma de 87.000 lei, fără TVA.

Secretariat
În anul de referință s-au primit de la instituții, alte persoane juridice, persoane fizice și de la
compartimentele din cadrul Poliției Locale Slobozia 14.235 documente care au fost înregistrate în
registrul general de evidență a

numerelor de ordine. De asemenea, pentru actualizarea

informațiilor pe site-ul instituției au fost transmise informații de interes public către operatorul
care gestionează site-ul, pentru publicare ori de căte ori au apărut modificări sau noutăți.
Indicatorii de performanță la nivel de instituție au fost centralizați în fiecare zi în baza
informațiilor primite de la compartimentul evidență - sinteză.
S-a urmărit permament presa locală transmisă în format letric și varianta electronică, dar și
rețelele de socializare pentru ca instituţia noastră să fie la curent permanent cu noutăţile pe plan
local, în scopul autosesizării cu privire la nerespectarea ordinii şi liniştii publice sau a altor fapte
savărșite în spațiul public.
Înregistrarea documentelor, gestionarea bazei de date, precum și toate celelalte activități
desfășurate în anul 2020, s-au realizat cu respectarea procedurilor de lucru elaborate la nivelul
Poliției Locale Slobozia.

CAPITOLUL VI –PRIORITĂŢI DE ACŢIUNE PE ANUL 2021

1. Menținerea ordinii publice şi a siguranţei cetăţenilor pe raza teritorială a Municipiului
Slobozia care constituie și obiectivul primordial al activității;
2. Punerea unui accent deosebit și măsuri prioritare pentru siguranța cetățenilor pe segmentul
stradal;
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3. Creşterea gradului de vizibilitate al poliţiei locale. Creşterea nivelului de încredere a
populaţiei, dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului relaţional şi de comunicare cu partenerii
din cadrul societăţii civile;
4. Optimizarea capacităţii de acţiune şi creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului prin
menţinerea unui procent aproape de 100% a intervenţiilor sub 10 minute la
reclamațiile/sesizările semnalate prin intermediul dispeceratului poliţiei locale sau
S.N.U.A.U. 112;
5. Instruirea şi verificarea permanentă a polițiștilor locali cu privire la modul de abordare a
cetăţenilor, a respectului şi condescendenţei de care trebuie să dea dovadă în relaţiile cu
aceştia;
6. Dezvoltarea și extinderea sistemului de supraveghere video din municipiul Slobozia, în
special în cartierul Bora și cartierul Slobozia Nouă;
7. O mai bună gestionare a resurselor umane, financiare şi logistice, prin prioritizarea acestora,
în funcţie de obiectivele stabilite.

Director executiv,
Valentin Nedelcu
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