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        RAPORT DE ACTIVITATE

Luna martie 2021

În  perioada analizată, Poliția Locală Slobozia a desfășurat acțiuni, în principal, pentru verificarea

măsurilor impuse de situația  actuală  creată  de pandemia  de coronavirus.   Similar  cu întreaga  perioadă

anterioară, instituția în ansamblu a derulat acțiuni comune cu Poliția Municipiului Slobozia dar și  acțiuni

exclusive  prin   patrulele   proprii,  cele  mai  multe  înscrise  în  sfera  de  lucru  determinată  de  pandemie,

urmărindu-se în principal verificarea modului de respectare a obligațiilor de siguranța împotriva infectării în

spațiile publice închise sau deschise, în mijloacele de transport public local de călători sau cele în regim de

taxi, în spațiile comerciale închise (magazine) și pe terase.

În această lună am efectuat verificarea a 304 persoane izolate/carantinate la domiciliu, iar în cadrul

acțiunilor pe aceeași temă, au fost derulate 135 de controale pe transportul în regim de taxi și controale pe

mijloacele de transport local public de călători, 29 controale în societățile comerciale. Au fost verificate

peste 6000 de 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

aplicarea unui număr de  659 sancţiuni, din care 288 de amenzi în valoare totală de 104.995 lei şi 371

avertismente, determinate de încălcarea prevederilor legale privind:

- nerespectarea măsurilor de protecție individuală și măsurilor privind

 carantina/izolarea                                                    -  317;

- circulaţia pe drumurile publice                                  -216;

- tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie             -  88;

- salubritate, gestiunea deşeurilor                                -   13;

- îngrădirea, ocuparea domeniului public                  -     4;

- alte abateri                                                                 -  21.
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Ca urmare a activității și constatărilor din teren, s-au transmis 17 note telefonice către DADP.

În perioada de raportare au fost înregistrate  în cadrul dispeceratului  instituției  care funcționează

permanent, 24 de ore din 24, un număr de 212  reclamații și sesizări, determinante fiind abaterile la Legea

nr.61/1991 – 63 și  cele la HCL nr. 255/2017- 67.  Dintre acestea 207 au fost  comunicate  telefonic,   1

verbală,  4 fiind depuse sub formă scrisă. 39   reclamații nu s-au confirmat.

Măsurile luate în urma rezolvării reclamațiilor au fost:

- 55  amenzi, 

- 109 avertismente, 

-  2 conflicte aplanate,

- îndrumare către Poliția Municipală întrucât faptele sesizate exced aria noastră de 

competență,

- îndepărtarea tinerilor din zonele ce fac obiectul sesizării privind tulburarea liniștii, 

-  3 invitații aplicate conducătorilor auto.

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

- 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,

- am  acordat  sprijin  lucrătorilor  din  cadrul  DADP  Slobozia,  echipa  ecarisaj,  în  vederea

prinderii și ridicării câinilor fără stăpân din cartierul Tineretului,

- am însoțit reprezentanții din cadrul Serviciului Urbanism, pe raza municipiului,  unde, s-a

verificat modul de executare a unor lucrări de construire (cartier Tineret,  Slobozia Nouă,

Pepinieră).

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 nota de constatare nr. 259116/2802

din data 02.03.2021 prin care s-au stabilit  măsuri  de reglementare a circulaţiei  rutiere  pe  artere

rutiere și pietonale intens traficate, 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
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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.

În această  lună s-au asigurat  măsuri  de ordine cu ocazia  diferitelor  evenimente   cultural

artistice derulate pe raza municipiului:

- s-au asigurat măsuri de ordine la Stadionul Municipal cu ocazia meciurilor de fotbal din liga

a II a seniori, 

- am asigurat  măsuri  cu ocazia  Campionatului  Național  de Handbal  feminin  precum și cu

ocazia turneului național de juniori 2 feminin,

- am asigurat măsuri de ordine cu ocazia acțiunilor de protest desfășurate pe raza municipiului

în zilele de 29 și 30 martie 2021.

Pe timpul  patrulării,  poliţiştii  locali  au depistat  2 autoturisme neasigurate  fapt ce a fost  adus la

cunoştinţă proprietarilor, în cel mai scurt timp. Autoturismele nu prezentau urme de forţare.

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.

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 muncipiului o persoană de sex masculin ce conducea auto având

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

 

Director executiv

Nedelcu Valentin
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