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RAPORT DE ACTIVITATE
trimestrul I - 2021

Activitatea trimestrului I, al anului 2021, s-a materializat, 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 în cazul unităților de alimentație publică.

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 perioadă am efectuat verificarea a 647 persoane izolate/carantinate la domiciliu și,

în cadrul acțiunilor pe aceeași temă, au fost derulate 446 de controale pe transportul în regim de taxi și

controale pe mijloacele de transport local public de călători, 210 controale în societățile comerciale. Au fost

verificate  peste  15.000  persoane  în  ce  privește  respectarea  obligațiilor  privind  măsurile  de  protecție

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

Trimestrul  I  al  anului  2021  a  debutat  cu  activități  specifice  executate  de  polițiștii  locali  și  a

reprezentat  o perioadă cu activitate similară anului anterior,  privită prin prisma actelor  de constatare și

aplicare a sancțiunilor încheiate, lucru ce poate fi evidențiat în tabelul prezentat mai jos:

ANUL AV AS AM TOTAL
2019 721 232 1312 2265
2020 646 121 1051 1818
2021 402 751 850 2003
TOTAL 1769 1104 3213 6086
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Activitatea  trimestrului  I,  al  anului  curent  s-a  desfăşurat  pe  coordonatele  obişnuite

corespunzătoare specificului activităţii unei astfel de instituţii, cu accent pe aspectele de menţinere a ordinii

şi liniştii publice, supravegherea bunurilor publice precum şi a circulaţiei rutiere dar și sancțiuni aplicate la

Legea  55/2020  privind  unele  măsuri  pentru  prevenirea  și  combaterea  efectelor  pandemiei  Covid-19.

Departajând sancţiunile aplicate pe domenii de activitate, situaţia se prezintă astfel:

NR.
CR
T.

DOMENII DE ACTIVITATE
TOTAL 

TOTAL AV. AS. AM.
VALOARE

1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 669 294 163 212 62.730

2 DISTRUGEREA, DETERIORAREA 
DOMENIULUI  PUBLIC 

4 1 - 3 775

3 SALUBRITATE, GESTIONAREA 
DEŞEURILOR  
.

39 7 4 28 6.150

4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA 
DOMENIULUI PUBLIC 

10 1 3 6 1.050

5 NEMENŢINEREA ASPECTULUI 
ESTETIC 

1 1 - - -

6 POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA 
PUBLICĂ 

3 1 - 2 700

7 ANIMALE ÎN LIBERTATE 2 - 1 1 200

8 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, 
INJURII, CERŞETORIE 

229 48 17 164 43.800

9 NERESPECTAREA  MĂSURILOR  DE

PROTECȚIE  INDIVIDUALĂ  ȘI  A

MĂSURILOR  PRIVIND  CARANTINA,

IZOLAREA

1015 44 562 409 210.550

10 ALTELE 31 5 1 25 5.120

T O T A L
2003 402 751 850 331.075
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În această  perioadă,  au fost  înregistrate  609 reclamații  și  sesizări,   dintre  care  112 nu au fost
confirmate. 

 

situaţiile în care nu s-a impus aplicarea vreunei sancţiuni, s-au luat diverse măsuri, după cum urmează:

- conflicte aplanate – 8

- aplicarea de invitaţii conducătorilor auto – 15

- îndrumarea către instituţiile abilitate – 8

- anunțat telefonic DADP – 5

- persoane conduse la Poliția Municipală–2.

Pe ansamblu, din sinteza care se întocmește zilnic, în perioada de raportare se remarcă:

- infracţiuni constatate  5,  infractori prinşi 6, 

- persoane identificate – 5092 (3905 legitimate şi  1187 verificate în baza de date),

- persoane luate în evidenţă –2,

- persoane invitate la sediul PoliţieI Locale –140 ,     

- acţiuni de însoţire –18 ,

- înmânarea unor documente –223 , din care 211 afişare  PVCC ,

- măsuri de ordine – 14.                                                                                                            
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        ian febr. martie total

       

Reclamaţii     192 205 212 609

1 neconfirmate   35 38 39 112

Încadrare juridică  

1 Lg 61     59 61 63 183

2 HCL255     51 59 67 177

3 alte acte normative   82 85 82 249

1 telefonice   182 199 207 588

2 verbale     5 1 1 7

3 scrise     5 5 4 14
Sancțiuni    
aplicate    

1 amenzi     38 54 55 147

2 avertismente scrise   12 10 21 43

3
avertismente 
verbale   84 95 88 267



Ca urmare a activităţii şi a constatărilor efectuate în teren, s-au transmis către instituţiile abilitate 

51  sesizări de intervenţie, în vederea luării măsurilor legale:

- DADP – 40

- SC Urban SA -1

- Gospodărie Comunală - 8

- Polaris -2

Ca evenimente înregistrate la care au intervenit polițiștii locali în acest trimestru, menționăm:

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  reclamantului  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  alături  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 izolat pe malul râului

Ialomița fără a prezenta urme de viață. Cazul a fost preluat de către Poliția Municipiului Slobozia.

În data de 02.02.2021, polițiștii  locali  au depistat pe strada Ciprian Porumbescu, 4 persoane ce

transportau cu un atelaj hipo material lemnos a cărei proveniență nu a putut fi justificată, reieșind ulterior că

fusese sustras. A fost sesizată Poliția Municipală care a preluat cazul, prejudiciul fiind recuperat.

În cursul nopților  de 4  respectiv 12 februarie 2021, politiștii locali aflați în patrulă mixtă cu agenți

din cadrul Poliției Municipiului Slobozia, au depistat pe raza municipiului, doi conducător auto care, au

condus autovehiculele pe un drum public aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. 

În data de 18.02.2021, în jurul orelor  09:30, am fost sesizați de către un conducător al unui mijloc

de transport în comun cu privire la faptul că în Autogara Slobozia se află 2 persoane de sex masculin care

abordează  călătorii  pretinzând  că  sunt  polițiști  în  civil.  Polițiștii  locali  s-au  deplasat  în  zona  indicată

depistând cele două persoane ce corespundeau descrierii.  S-a procedat la efectuarea controlului corporal

sumar și al bagajelor, persoanele fiind conduse la sediul Poliției Municipale și preluați de către lucrătorii

B.I.C.

În data de 21 februarie 2021, polițiștii locali au depistat în stația maxi taxi MB13 o persoană de sex

feminin ce nu își amintea drumul spre domiciliu, fiind dezorientată.  Prin metode specific polițienești, s-a

reușit contactarea fiicei sale care ne-a declarat verbal că mama sa, în vârstă de 83 de ani are pierderi de

memorie frecvente.
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În data de 16 martie, în jurul orelor 19:40, polițiștii locali aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu

au depistat în gara CFR, o persoană de sex feminin, ce avea dificultăți de exprimare, era dezorientată și

incoerentă.  În urma verificărilor efectuate a rezultat  că aceasta are afecțiuni psihice, fiind plecată de la

domiciliul său, din județul Gorj, din data de 12 martie 2021. Am solicitat sprijinul Ambulanței,  ulterior

persoana în cauză fiind condusă  la Centrul de Primire și predată pe bază de proces verbal.

În noaptea de 27 martie 2021, polițiștii locali aflați în patrulă mixtă cu agenți din cadrul Poliției

Municipiului Slobozia au depistat pe raza municipiului o persoană de sex masculin ce conducea auto având

permisul suspendat. A fost întocmit dosar penal de către agentul din cadrul Poliției Municipale.

Pe timpul  patrulării  în schimbul III,  polițiștii  locali  au depistat  4 autoturisme neasigurate  fără a

prezenta urme de forțare. S-a procedat la anunțarea proprietarilor.

Polițiștii  locali  au  fost  prezenţi  la  orele  de  început  a  programului  şcolar  în  scopul  asigurării

desfăşurării  în  condiţii  de  siguranţă  a  traficului  rutier  şi  pietonal  prin  dirijarea  circulaţiei  în  zonele

aglomerate, precum şi pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere.

Prezența agenților de pază și existența camerelor de supraveghere video s-au dovedit benefice încă

de la montarea lor, având un puternic rol preventiv.

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  persoanele  fără  adăpost  depistate  pe  timpul  nopții  pe  raza

municipiului, 

-s-a procedat la executarea a 2 mandate de aducere emise de către Judecătoria Slobozia,

-am însoțit reprezentanții DAS, în cartierul Bora, pentru efectuarea unei anchete sociale.

           -am însoțit reprezentanții Gărzii de Mediu în vederea identificării zonelor periferice unde sunt

depozitări ilegale de deșeuri. În toate aceste zone, persoanele vinovate au fost sancționate contravențional

de  către  polițiștii  locali  în  majoritatea  cazurilor  și  puse  în  situația  de  a-și  ridica  deșeurile  în  vederea

depozitării în condiții legale.

-împreună cu reprezentanții Serviciului de Gospodărie Comunală, Juridic și ai Direcției de Impozite

și Taxe s-a verificat modul în care se respectă clauzele contractuale și starea locuințelor sociale construite

din fonduri ANL,destinate închirierii către tineri,
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- am acordat sprijin lucrătorilor din cadrul DADP Slobozia, echipa ecarisaj, în vederea prinderii și

ridicării câinilor fără stăpân din cartierul Tineretului.

S-au  derulat  acţiuni  în  baza  Planului  de  măsuri  nr.2018/16.02.2021   pentru  prevenirea  și

combaterea  faptelor  de  natură  să  aducă  atingere  normelor  legale  ce  reglementează  activitatea  de

alimentație publică. Astfel au fost verificate 123  de unități – restaurante, baruri, terase permanente. Dintre

acestea, 36 nu mai au activitate (sunt desființate) sau sunt închise temporar, pentru 41 dintre acestea fiind

acordat termen reprezentanților legali în  vederea intrării în legalitate, prin obținerea vizei pe anul în curs pe

Autorizația emisă de Primăria Slobozia. 

În data de 12 martie 2021, împreună cu lucrătorii  din cadrul Poliției  Municipiului Slobozia am

acționat în baza Planului comun de acțiune privind legalitatea desfășurării transportului rutier de persoane și

taxi, prevenirea pirateriei  rutiere și reducerea riscului rutier pe raza municipiului. Cu această ocazie am

verificat  55  conducători  auto  ce  efectuează  transport  în  regim  taxi,  fiind  aplicate  4  sancțiuni

contravenționale.

Pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, precum şi pentru protejarea participanţilor la

trafic Poliţia Locală Slobozia şi Serviciul Rutier al IPJ Ialomița au desfăşurat acţiuni comune de verificare a

semnalizării  rutiere,  încheindu-se 3 note de constatare  prin care  s-au stabilit  măsuri  de reglementare  a

circulaţiei rutiere pe artere rutiere și pietonale intens traficate din municipiul Slobozia, în special, cele din

zona comercială a Bazarului  Municipal,  dar și cele din cartierul Slobozia Nouă, unde au fost  efectuate

lucrări de modernizare, canalizare și asfaltare. Astfel, pentru cartierul Slobozia Nouă s-a propus reglementarea

modului de acces şi circulaţie, într-un cadru de siguranţă sporit pentru autovehiculele de transport marfă şi

materiale cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. O măsură absolut necesară, care aduce

avantaje,  în  general,  pentru  asigurarea  spaţiului  de  manevră  a  autovehiculelor  în  cauză  şi  creează

posibilitatea  deplasării  în  condiţii  de  siguranţă,  pe  drumurile  publice  a  tuturor  participanţilor  la  trafic,

completând prin rolul preventiv, toată gama de măsuri obligatorii în menţinerea confortului urban.

Director executiv,

Nedelcu Valentin
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