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Activitatea lunii încheiate s-a materializat, ca și în întreaga perioadă anterioară, prin acțiuni

comune cu agenții Poliției Municipiului Slobozia, dar și prin acțiuni derulate de patrule proprii, cele

mai multe înscrise în sfera de lucru determinată de pandemie, urmărindu-se în principal verificarea

modului de respectare a obligațiilor de siguranță împotriva infectării în mijloacele de transport public

local de călători sau cele în regim de taxi, în spațiile comerciale închise (magazine) dar și pe terase.

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.

Astfel, în această lună am efectuat verificarea a 207 persoane izolate/carantinate la domiciliu

și, în cadrul acțiunilor pe aceeași temă, au fost derulate 125 de controale pe transportul în regim de

taxi  și  controale  pe  mijloacele  de  transport  local  public  de  călători,  92  controale  în  societățile

comerciale. Au fost verificate 5090 persoane în ce privește respectarea obligațiilor privind măsurile de

protecție  individuală,  instalarea  de  dispozitive  cu  dezinfectant,  montare  separator  etc.

           Pe ansamblul activităților noastre specifice s-au derulat în special acțiuni 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 527 , din care 189  amenzi în valoare

totală de  79.015 lei şi 238 avertismente.

Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:

 circulaţia pe drumurile publice                                                                  - 171;

 tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie                                              -   56;

 nerespectarea măsurilor de protecție individuală și măsurilor
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privind carantina/izolarea                                                                     -  281;

 salubritate, gestiunea deşeurilor                                                          - 9 ;

 îngrădirea, ocuparea domeniului public                                                        - 4;

 alte abateri                                                                                                     - 6.

Prin note telefonice au fost transmise 18 sesizări către diferite instituţii sau operatori de 

servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP Slobozia – 10, Gospodărie 

Comunală – 6, altele – 2.

În această lună s-a primit un număr de 192 reclamaţii şi sesizări din care 182 telefonic, 5

verbale şi 5 în formă scrisă. Din totalul reclamațiilor primite la nivelul dispeceratului 35 nu s-au

confirmat. Urmare acţiunilor de rezolvare a acestora, s-au aplicat  38  amenzi şi 96  avertismente.

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

urmează:

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

modernizare a carosabilului efectuate pe raza municipiului (montare plăcuțe în parcările de reședință)

și de toaletare a copacilor,

- am însoțit reprezentanții Serviciului Urbanism în vederea verificării legalității unor lucrări

de construire și pentru rezolvarea unei reclamații,

-  am  condus  la  Centrul  de  Primire  din  cartierul  Bora  o  persoană  fără  adăpost.

Pe timpul patrulării, polițiștii locali au depistat două autoturisme neasigurate, având portierele

deschise.  Au  fost  anunțati  proprietarii  care  a  declarat  verbal  că  nu  lipsesc  bunuri  din  auto.

În data  de 13 ianuarie  2021,  în  jurul  orelor  19.25,  la  dispeceratul  instituției  s-a  primit  o

sesizare telefonică cu privire la faptul că o persoană de sex masculin aflată pe strada Aleea Rondă,

zona fostei Policlinici cu Plată prinde în brațe fetele. Polițiștii locali s-au deplasat în cel mai scurt

timp  la  fața  locului  și  în  baza  informațiilor  obținute  au  reușit  prinderea  reclamatului  pe  b-dul

Chimiei.  S-a efectuat control corporal și ulterior persoana în cauză a fost condusă la sediul Poliției

Municipale  și  predată  fără  a  prezenta  urme  sau  semne  vizibile  de  violență  pe  corp.

În data de 31.01.2021, am participat alaturi de Poliția Municipală la acțiunea de căutare a

unei persoane care a plecat voluntar de la domiciliu în urmă cu o zi.  După ce au fost verificate

amănunțit mai multe zone ale municipiului persoana dispărută a fost găsită într-un perimetru mai
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izolat pe malul râului Ialomița fără a prezenta urme de viață. Cazul a fost preluat de către Poliția

Municipiului Slobozia.

 DIRECTOR EXECUTIV,

 Nedelcu Valentin
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