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RAPORT DE ACTIVITATE
iunie  2021

În această lună s-au derulat acţiuni specifice perioadei de vară, activitatea fiind concentrată spre

zonele predispuse tulburării ordinii şi liniştii publice. Poliţiştii locali programaţi să execute serviciul în

schimbul II (intervalul orar 19:00-07.00) au desfășurat acţiuni de patrulare în aceste zone, la intervale

cât mai scurte de timp, cu perioade de supraveghere constantă a stării de lucruri din teren.

Au fost îndepărtate grupurile de tineri ce nu-şi justificau prezenţa în zonele monitorizate, fiind

sancţionate  persoanele  ce  au  încălcat  prevederile  Legii  61/1991,   pentru  sancţionarea  faptelor  de

încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Totalul sancţiunilor aplicate în această lună este de 484, din care  208  amenzi în valoare de 59 095

lei  şi  276 avertismente (185 avertismente verbale şi 91  avertismente scrise).

Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:

 circulaţia pe drumurile publice                                   -218 ;

 tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie                 -167 ;

 salubritate, gestiunea deşeurilor                                   - 44  ;

 îngradirea, ocuparea domeniului public                       -  9 ;

 nerespectarea măsurilor de protecție individuală și măsurilor

 privind carantina/izolarea                                             -  29;         

 alte abateri                                                                    - 17.                                  

În perioada de raportare la nivelul instituției s-au primit un număr de 240  reclamaţii şi sesizări

dintre care 226 au fost înregistrate telefonic, 9 scrise şi 5 verbale, iar la verificările din teren 43 din

totalul acestora nu s-au confirmat. Determinante au fost abaterile la Legea 61/1991, pentru sancţionarea

faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu 115 constatări.

Urmare acestora s-au aplicat 59 amenzi şi 122  avertismente dar şi alte măsuri precum:
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 îndepărtarea grupurilor de tineri din zonele predispuse tulburării liniştii publice;

 supravegherea  zonelor în vederea eliminării faptelor sesizate;

 îndrumarea către instituţiile abilitate, întrucât faptele reclamate nu intrau în sfera noastră de

competenţă;

Prin note telefonice au fost transmise 28 sesizări către diferite instituţii sau operatori de servicii

publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: 20 - DADP Slobozia, 5 - Urban S.A., 2 - Gospodărie

Comunală, 1-Telekom S.A.

În această lună am desfășurat acțiuni specifice, 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)  și  pe  terase,  în  gară,

autogară, piețe, astfel, au fost derulate 122 controale pe transportul în regim de taxi și pe mijloacele de

transport local public de călători,  76 controale în societățile comerciale. Au fost verificate peste 3000 de

persoane  în  ce  privește  respectarea  obligațiilor  legate  de  portul  măștii  de  protecție,  instalarea  de

dispozitive cu dezinfectant.

Poliţiştii locali au fluidizat traficul rutier cu ocazia lucrărilor de modernizare a carosabilului și de

tăiere/toaletare copaci asigurând totodată măsuri de ordine cu ocazia diferitelor evenimente:

- s-au asigurat măsuri de ordine în Parcul Tineretului unde au avut loc diverse activități ocazionate

de Ziua Internațională a Copilului,

- am supravegheat  zona  școlilor  unde s-au desfășurat  examenele  pentru  Evaluarea  Națională  și

examenul Național de Bacalaureat,

- s-au  efectuat  acțiuni  de patrulare  și  de menținere  a  ordinii  publice  cu ocazia  Zilelor  Culturii

Slobozene și cu ocazia manifestării internaționale Noaptea Muzeelor,

- s-au depus coroane de flori și s-au asigurat măsuri  cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua

Eroilor,

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 tăiere/toaletare copaci, 

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

Municipală, Parcul Tineretului, Catedrala Episcopală,

- am  însoțit  reprezentanții  Registrului  Agricol  în  cartierul  Bora  în  vederea  efectuării

recensământului agricol,

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

verificat modul de executare a unor lucrări de construire,

- am însoțit executorul judecătoresc în vederea punerii în aplicare a unei sentințe civile.
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Pe timpul nopții, polițiștii locali au depistat 3 autoturisme neasigurate, cu portierele deschise sau

geamurile lăsate drept pentru care s-au identificat proprietarii care, ajunși la fața locului au declarat că

nu lipsesc bunuri. Autoturismele nu prezentau urme de forțare.

Am participat la acțiunea de căutare a unei persoane care a plecat voluntar de la domiciliu, fiind

verificate amănunțit mai multe zone ale municipiului, persoana dispărută nefiind găsită.

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 nota de constatare nr. 473547/7177 din data

09.06.2021  prin  care  s-au  stabilit  măsuri  de  reglementare  a  circulaţiei  rutiere  pe  artere  rutiere  și

pietonale intens traficate, în special cele din zona cartierului Gării Noi, unde s-a propus instalarea de

dispozitive de calmare a traficului. O măsură absolut necesară pentru protecția participanților la traficul

pietonal, dar și pentru menţinerea confortului urban.

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.

Director executiv,
Nedelcu Valentin
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