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 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 condițiile  stabilite  de actele  normative specifice stării  de alertă am efectuat  verificarea

persoanelor izolate le domiciliu de pe raza municipiului, pentru 90 dintre cele aflate în evidențele DSP

Ialomița. Totodată,  în cadrul acțiunilor axate pe același subiect, au fost derulate 81 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  3000 de persoane în ce privește  respectarea

obligațiilor legate de portul măștii de protecție, instalarea de dispozitive cu dezinfectant.

În același timp, o mare parte a activităților desfășurate la nivelul instituției s-au derulat în

scopul acoperirii eficiente a domeniilor de activitate aflate în competență, punându-se accent în  mod

special  pe domeniul ordinii  și liniștii  publice,  circulației  rutiere  și a depozitării  deșeurilor.  Toate

aceste acțiuni s-au materializat prin constatări care au impus în multe situații, aplicarea de sancțiuni

contravenționale. Totalul sancţiunilor aplicate în această perioadă a fost de 595, din care  231 amenzi

în valoare totală  de  68.895 lei şi 364  avertismente.

Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:

- circulaţie rutieră                                                                                                            -  187;

- tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie                                                                 - 153 ;

- salubritate, gestiunea deşeurilor                                                                                    -   60 ;
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- nerespectarea măsurilor de protecție individuală și măsurilor 

  privind carantina/izolarea                                                                                            - 171;

- alte abateri                                                                                                                     -   24 .

Prin note telefonice au fost transmise 28 de sesizări pe probleme constatate de polițiștii locali

în teren, din care: 19 - DADP, 8 - Urban SA, 1 - Gospodărie Comunală.

În  această  lună  au  fost  înregistrate  în  cadrul  dispeceratului  instituției  care  funcționează

permanent, 24 de ore din 24, un număr de 218 reclamaţii şi sesizări din care 208 telefonic,  3 verbale

şi 7 în formă scrisă. Din totalul acestor reclamații 35 nu s-au confirmat. 

Măsurile luate în urma rezolvării reclamațiilor au fost:

- 42  amenzi, 

- 118  avertismente, 

-  3 conflicte aplanate,

- îndrumare către instanța de judecată,

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

competență,

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

- supravegherea zonei ce face obiectul sesizării,

-  6 invitații aplicate conducătorilor auto.

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

urmează:

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

carosabilului efectuate pe raza municipiului,

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

verificat modul de executare a unor lucrări de construire,

- am însoțit reprezentanții Gărzii de Mediu în vederea verificării unei reclamații,

- am  însoțit  lucrătorii  din  cadrul  Registrului  Agricol,  în  cartierul  Bora,  pentru  efectuarea

recensământului agricol,

Din punct de vedere al ordinii şi liniştii publice, am participat, în limitele competenţelor, la

asigurarea măsurilor de ordine:

- la Stadionul Municipal cu ocazia meciurilor de fotbal din Liga a II a,

- în zona lăcașelor de cult și a Cimitirului Uman cu ocazia Învierii Domnului,

- am supravegheat  zona  Cantinei  Sociale  din  strada  Viilor,  nr.  61 unde,  s-au  distribuit

ajutoare asistaților sociali, 

- în Piața Revoluției cu ocazia spectacolului intitulat ”Ne revenim prin muzică, dans și voie

bună”.
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Polițiștii locali au supravegheat zona centrelor de vaccinare, în vederea prevenirii oricăror

fapte antisociale, fără a se înregistra evenimente deosebite.

Alte activități specific polițienești derulate de polițiștii locali pe parcursul lunii:

- polițiștii locali au supravegheat zonele în care s-au oficiat căsătorii respectiv, Casa de Cultură

Municipală și Parcul Tineretului,

- în scopul prevenirii faptelor de distrugere ori a sustragerilor de bunuri publice, de depozitare

neautorizată de deşeuri, s-au executat pânde şi supravegheri, în special în zonele de agrement,

pe terenurile neconstruite dar şi cartierul Bora, fără a se constata evenimente,

- am solicitat sprijinul Ambulanței, în vederea internării unei persoane agresive, cu probleme

de comportament. 

-  am acordat sprijin lucrătorilor la intersecția DN 2A cu DN 21 cu ocazia montării unor stâlpi 
de iluminat public, 

- am înmânat  rezerviștilor  un  număr  de  48  ordine  de  chemare  pentru  clarificarea  situației

militare emise de Centrul Militar Județean Ialomița.  

       Pentru asigurarea fluenţei circulaţiei rutiere și pietonale pe principalele căi de comunicație s-a

avut în vedere prezența zilnică, activă, a polițiștilor locali, în trafic, în zona unităţilor de învățământ

şi în mod special a şcolilor gimnaziale nr. 1, 2, 3, 5 şi a Liceului de Artă Ionel Perlea. 

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.

În  data  de  08  mai  2021,  polițiștii  locali  aflați  în  patrulă  mixtă  au  depistat  pe  raza

municipiului, o persoană de sex feminin ce conducea  autoturismul pe un drum public aflându-se sub

influența băuturilor alcoolice. Persoana în cauză a fost condusă la Spitalul Județean pentru recoltarea

de probe biologice.

În data de 17.05.2021, în jurul orei 12:45, polițiștii locali aflați în exercitarea atribuțiilor de

serviciu pe bd. Matei Basarab, zona blocului U19, au observat o persoană de sex masculin care, la

vederea polițiștilor locali a traversat strada aruncând din mână un telefon mobil. În urma acestuia a

traversat și o persoană de sex feminin plângând, declarând verbal că telefonul îi aparține și îi fusese

sustras de persoana de sex masculin cu care a avut un conflict în parcul CFR. S-a solicitat sprijinul

agenților din cadrul Poliției Municipale, persoanele implicate fiind conduse la sediul poliției pentru

continuarea cercetărilor.

Director Executiv,

Nedelcu Valentin
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