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Raport de activitate
Trimestrul II 2021
Trimestrul II al anului 2021 a cuprins acţiuni din toate domeniile de activitate aflate în sfera de
competență a Poliţiei Locale Slobozia.
Atenţia poliţiştilor locali s-a îndreptat, în această perioadă, dar în special în lunile mai și iunie,
spre zonele predispuse tulburării ordinii şi liniştii publice, acţiunile serviciului nostru înregistrând o
desfăşurare mai intensă, cu precădere în zilele de weekend, când numărul reclamaţiilor privind
tulburarea liniştii publice a crescut. Situaţia reclamaţiilor şi sesizărilor transmise sau depuse la sediul
instituţiei, în perioada aprilie –iunie, se prezintă astfel:
aprilie
Reclamaţii

mai

iunie

total

191

218

240

649

37

35

43

115

1 Legea 61/1991

79

107

115

301

2 HCL 255/2017

39

33

37

109

3 alte acte normative

73

78

88

239

1 telefonice

185

208

226

619

2 verbale

2

3

5

10

3 scrise

4

7

9

20

1 neconfirmate
Încadrare juridică

Măsuri aplicate
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1 amenzi

37

42

59

138

2 avertismente

93

118

122

333

În situaţiile în care nu s-a impus aplicarea vreunei sancţiuni, s-au luat măsuri complementare,
astfel:
- supravegherea zonei ce face obiectul sesizării,
- aplicarea de invitaţii conducătorilor auto,
- solicitarea intervenţiei ambulanţei,
- îndepărtarea din zonă a tinerilor și îndrumarea către zonele de agrement,
- îndrumarea către instituțiile abilitate întrucât faptele sesizate exced aria noastră de competență
- aplanarea conflictelor iscate.
Pe parcursul perioadei de raportare activitatea s-a desfăşurat pe întreaga zonă de competenţă,
punându-se totuşi un accent mai mare pe aspecte legate de salubritatea municipiului, prin măsuri de
eliminare a fenomenului de căutare a deşeurilor în containerele de pe platformele gospodăreşti şi
totodată, în combaterea faptelor de încălcare a prevederilor HCL nr. 106/2009, ce vizează aruncarea
deşeurilor, ambalajelor, resturilor alimentare etc. pe domeniul public, pe lângă cele privind liniştea și
ordinea publică.
Nu au fost neglijate acţiunile de supraveghere a unităţilor de învăţământ şi a zonelor limitrofe
acestora precum şi a traseului de deplasare a elevilor spre gară, şi autogară, ca obiectiv important în
activitatea noastră. Totodată, au fost avute în vedere în activitatea zilnică de patrulare:
- identificarea autovehiculelor cu aspect de maşină abandonată sau fără stăpân,
- supravegherea parcurilor şi zonelor de agrement, menţinerea ordinii şi linştii publice în aceste
zone aglomerate,
- respectarea prevederilor legale de către deţinătorii de animale de companie,
- menţinerea sub control a traficului rutier, pe aspectele pe care le avem în competenţă, inclusiv
prin dirijarea circulaţiei în zonele intens traficate.
Sintetizată, activitatea acestui trimestru este reliefată în lista indicatorilor de performanță astfel :
- polițiști locali în serviciu, în medie/zi (două schimburi) -12
- total sancțiuni aplicate :1755, din care 724 amenzi
Sancțiuni aplicate în temeiul : Legii nr. 61/1991 – 405
OUG nr. 195/2002 – 452
HCL nr. 106/2009 – 202
HCL nr. 255/2017 – 89
Altele

- 607
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- infracțiuni constatate - 5
- infractori prinși - 5
- auto controlate - 13
- persoane identificate: 4641, din care 944 verificate în bazele de date,
- persoane invitate la sediul instituției: 106
- reclamații și sesizări: 649, din care 115 neconfirmate.
Gruparea numărului de sancțiuni pe domenii de activitate, conform următorului tabel, ne oferă
o imagine a contextului în care se derulează activitatea noastră, dar, în același timp și o imagine a
situației de ansamblu la nivelul municipiului, pe acele aspecte care determină nivelul de confort urban
al cetățenilor.

NR.

DOMENII DE ACTIVITATE

CRT.
1

CIRCULAŢIA PE DRUMURILE

TOTAL
TOT.

AV.

AS.

AM.

VAL.

562

254

169

139

40.515

1

-

-

1

150

125

45

13

67

9625

34

13

2

19

4350

7

3

1

3

1200

3

3

-

-

-

416

122

19

275

65.300

4

-

3

1

400

574

44

334

196

108.260

29

3

3

23

8280

1755

487

544

724

238.080

PUBLICE
DISTRUGEREA, DETERIORAREA
2

DOMENIULUI PUBLIC :

3

SALUBRITATE, GESTIONAREA
DEŞEURILOR
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA

4

DOMENIULUI PUBLIC

5

POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA
PUBLICĂ

6

ANIMALE ÎN LIBERTATE

7

TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE,
INJURII, CERŞETORIE :

8

COMERŢ ILEGAL :

9

NERESPECTARE MĂSURI PROTECȚIE
ANTI Covid 19

1

ALTELE
TOTAL

Pagina 3 din 6

În cadrul activităților de menținere a ordinii și liniștii publice, am participat, în limitele
competenței, la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia tuturor manifestărilor ocazionate de Ziua
Eroilor și Ziua Veteranilor de război, Ziua Copilului, Zilele Culturii Slobozene, precum și a altor
manifestări sau adunări publice de mai mică amploare: Noaptea Muzeelor, Tuning Fest, meciuri de
fotbal și handbal, cununii civile.
Ca urmare a activităţii şi a constatărilor efectuate în teren, s-au transmis către instituţiile abilitate
68 sesizări de intervenţie, în vederea luării măsurilor legale:
- DADP – 51
- SC Urban SA –13
- Gospodărie Comunală –3
- Telekom SA –1
La solicitarea funcţionarilor publici din primărie, au fost derulate acţiuni de însoţire a
reprezentanților serviciului Urbanism pentru verificarea autorizațiilor de construire, acţiuni de sprijin
a angajaţilor DAS pentru efectuarea unor anchete sociale, acțiuni de verficare a zonelor periferice
predispuse depozitărilor necontrolate de deșeuri împreună cu reprezentanții Serviciului de Gospodărie
Comunală precum și acţiuni zilnice de colaborare cu DADP în privinţa realizării lucrărilor de toaletare,
ecarisaj sau alte activități specifice. Totodată, am însoțit un executor judecătoresc pentru punerea în
aplicare a unei sentințe civile și angajații Registrului Agricol pentru efectuarea recensământului în
cartierul Bora.
În scopul desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului rutier, Poliţia Locală a acordat sprijin
DADP, S.C. Urban şi altor societăţi care au executat lucrări de reparații, de asfaltare sau de
modernizare a căilor de comunicație rutieră și pietonală ori de readucere la starea iniţială a părţii
carosabile. În consecinţă, au fost desfăşurate acţiuni de informare şi degajare a zonelor în lucru în
scopul materializării obiectivelor.
Polițiștii locali au întreprins și alte activități specifice, cum ar fi:
-

verificarea modului de respectare a obligațiilor de siguranță împotriva infectării cu SARSCoV-2 în mijloacele de transport public local de călători sau cele în regim de taxi, în
spațiile comerciale închise (magazine) și pe terase, în gară, autogară, piețe, astfel, au fost
derulate 287 controale pe transportul în regim de taxi și pe mijloacele de transport local
public de călători, 166 controale în societățile comerciale. În urma acestor controale au fost
verificate peste 9000 de persoane în ce privește respectarea obligațiilor legate de portul
măștii de protecție, instalarea de dispozitive cu dezinfectant.

-

inventarierea corpurilor de iluminat nefuncționale de pe raza muncipiului Slobozia,
centralizarea fiind transmisă spre analiză și luare de măsuri către Gospodărie Comunală,

-

verificarea dispeceratelor taxi deținute și autorizate potrivit legislației în vigoare,
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-

verificarea autovehiculelor staționate pe domeniul public, ocazie cu care au fost depistate 6
autoturisme neasigurate, având portierele/geamurile deschise. În toate situațiile au fost
anunțați proprietarii care au declarat verbal că nu lipsesc bunuri,

-

acordarea de sprijin, în perioada 19-22 aprilie, angajaților din cadrul Urban Scope SRL, cu
ocazia studiului de piață efectuat în vederea implementării soluției de mobilitate urbană la
nivelul municipiului Slobozia.

-

înmânarea unui număr de 48 ordine de chemare pentru clarificarea situației militare emise
de Centrul Militar Județean Ialomița.

-

supravegherea centrelor de vaccinare în vederea prevenirii oricăror fapte antisociale, fără a
se înregistra evenimente deosebite.

Odată cu debutul sezonului cald, polițiștii locali au continuat ca și anul precedent,
supravegherea tuturor punctelor prioritare și zonelor care constituie surse de fapte de natură
contravențională aflate în competența poliției locale, vizând în special tulburarea ordinii și liniștii
publice, consum de băuturi alcoolice, aruncarea de deșeuri pe domeniul public. Lista acestor puncte
este actualizată în funcție de situația din teren.
Din evidențele realizate la nivelul poliției locale, rezultă o concentrare de fapte de natură
contravențională, comise prin încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991 și sancționate, în următoarele
zone :
-

Cartier Bora - 60

-

Zona Piața Agro -42

-

Bd. M.Basarab (zona cuprinsă între MB 1-MB20) - 44

-

Zona centrală - 64
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 incinta 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.
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 orelor 12:45, polițiștii locali aflați în exercitarea atribuțiilor de
serviciu pe b-dul Matei Basarab, zona bloc U19, au observat o persoană de sex masculin care, la
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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.
În data de 25 iunie, polițiștii locali aflați în patrulă mixtă au fost sesizați cu privire la faptul că
persoane necunoscute au sustras bunuri dintr-o unitate comercială. Urmare a vizionării imaginilor
surprinse de camerele de supraveghere video amplasate în interiorul societății s-a reușit identificarea
persoanelor vinovate. Cazul a fost preluat de Poliția Municipiului Slobozia.
Pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, precum şi pentru protejarea
participanţilor la trafic Poliţia Locală Slobozia şi Poliția Municipiului Slobozia au desfăşurat acţiuni
comune de verificare a semnalizării rutiere încheindu-se trei note de constatare prin care s-au stabilit
măsuri de reglementare a circulaţiei rutiere pe căile de comunicații intens traficate și în mod special a
celor aflate în proximitatea unităților de învățămînt, unde în zona trecerilor pentru pietoni s-a propus
instalarea de dispozitive de calmare a traficului rutier, ca puncte importante în care conducătorii auto
trebuie să fie atenți la posibilii pietoni care pot păși pe carosabil. În același timp, măsuri similare
pentru protecția participanților la traficul pietonal, dar și pentru menţinerea confortului urban, au fost
stabilite și în cartierul Gării Noi.

Director executiv,
Nedelcu Valentin
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