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În această perioadă, Poliția Locală a lucrat pentru prevenirea și combaterea noului
coronavirus Covid 19, fiind organizate acțiuni și misiuni specifice, în scopul aplicării măsurilor
stabilite prin Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.
Activitatea instituției noastre s-a focalizat pe urmărirea respectării măsurilor impuse de starea
de alertă, participând la acțiuni organizate de către Poliția Municipiului Slobozia sau realizând acțiuni
proprii de verificare a modului în care sunt respectate obligațiile actuale.
Astfel, în această perioadă am efectuat verificarea a 314 persoane izolate/carantinate la
domiciliu pe raza municipiului Slobozia. Totodată, în cadrul acțiunilor desfășurate pe aceeași linie, au
fost derulate 84 de controale pe transportul în regim de taxi și pe mijloacele de transport local public
de călători, 45 controale în societățile comerciale. Astfel, au fost verificate peste 4000 de persoane în
ce privește respectarea obligațiilor legate de portul măștii de protecție, precum și cele impuse de
restricțiile de deplasare după ora 22:00.
În cadrul activitățiilor 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 676, din care 285 amenzi în valoare totală de 110.090 lei şi 391
avertismente.
Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:


nerespectarea măsurilor de protecție individuală și măsurilor
privind carantina/izolarea



circulaţie rutieră

- 374;
- 157 ;
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tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie

- 96 ;



salubritate, gestiunea deşeurilor

- 21



alte abateri

;

- 28.

Prin note telefonice au fost transmise 12 sesizări către DADP Slobozia pe probleme
constatate de polițiștii locali în teren.
În perioada de raportare s-a primit un număr de 191 reclamaţii şi sesizări din care 185
telefonic, 2 verbale şi 4 în formă scrisă, dintre acestea 37 de reclamaţii nu s-au confirmat. Urmare
acţiunilor de rezolvare a acestora, s-au aplicat 37 amenzi şi 93 avertismente.
Poliţiştii locali au efectuat acţiuni de însoţire/conducere în diferite situaţii, după cum
urmează:
-

am însoțit reprezentantul Serviciului de Gospodărie Comunală 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 situațiilor și obligate să
readucă terenul la starea inițială, iar deșeurile să fie depozitate în condiții legalitate.

-

s-a acordat sprijin lucrătorilor din cadrul DADP cu ocazia lucrărilor de modernizare a
carosabilului efectuate pe raza municipiului,

-

am însoțit reprezentantul DAS la locuințele sociale din strada Viilor, nr. 61, în vederea
înștințării unui asistat social cu privire la evacuarea sa din imobil,

-

am însoțit reprezentanții DAS și DGASPC, la locuințele minorilor lăsați nesupravegheați de
către părinți, aceștia fiind depistați în repetate rânduri în zonele aglomerate ale municipiului,
apelând la mila cetățenilor.
Din punct de vedere al ordinii şi liniştii publice, am participat, în limitele competenţelor, la

asigurarea măsurilor de ordine:
-

am asigurat măsuri de ordine la Stadionul Municipal cu ocazia meciurilor de fotbal din Liga
a II-a,

-

am asigurat măsuri de ordine cu ocazia Campionatului Național de Handbal,

-

instituția noastră a asigurat măsuri de ordine și a depus coroane de flori cu ocazia Zilei
Veteranilor de Război, în data de 29 aprilie 2021, la Parcul Tineretului –
monumentul ,,Colonel Popescu”.
În această lună am procedat la verificarea dispeceratelor taxi deținute și autorizate potrivit

legislației în vigoare, acțiune ce va continua și în luna curentă.
S-a acționat în baza Planului de măsuri nr.4165/02.04.2021 pentru prevenirea și combaterea
faptelor contravenționale ce aduc atingere aspectului estetic și gospodăresc al municipiului. Acțiune
în cadrul căreia s-a urmărit în principal prevenirea faptelor prin care se încalcă dispozițiile HCL nr.
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106/2009, art. 3.17 și anume ”depozitarea ambalajelor sau a gunoiului rezultat în urma salubrizării
instituțiilor, spațiilor comerciale, de producție și a trotuarelor, sau a deșeurilor menajere provenite
din locuințe, în coșurile stradale pentru hârtii.” Au fost aplicate peste 20 de sancțiuni
contravenționale.
Pe timpul patrulării, polițiștii locali au depistat un autoturism neasigurat, având portierele
deschise. A fost anunțat proprietarul care a declarat verbal că nu lipsesc bunuri din auto.
Polițiștii locali au supravegheat zona centrelor de vaccinare, în vederea prevenirii oricăror
fapte antisociale, fără a se înregistra evenimente deosebite.
În perioada 19-22 aprilie am acordat sprijin angajaților din cadrul Urban Scope SRL, cu
ocazia studiului de trafic efectuat în vederea implementării soluției de mobilitate urbană la nivelul
municipiului Slobozia.
În data de 12 aprilie 2021, polițiștii locali aflați în patrulă mixtă au depistat pe raza
municipiului Slobozia o persoană de sex masculin ce conducea un autovehicul pe un drum public
fără a poseda permis de conducere. Persoana în cauză a fost condusă la sediul Poliției Municipale
pentru continuarea cercetărilor.
În data de 27.04.2021, urmare unei sesizări telefonice primite la dispeceratul instituției,
polițiștii locali au depistat în incita unei unități de alimentație publică, o persoană de sex masculin,
aflată în stare de ebrietate, având asupra sa un cuțit. S-a procedat la efectuarea controlului corporal
asupra persoanei și ulterior aceasta a fost condusă și predată agenților din cadrul Poliției Municipale.

Director Executiv,
Nedelcu Valentin
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