
      Nr: 9541  Data: 05.08.2021
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În luna iulie  au continuat  activităţile  specifice sezonului estival,  acţiunile  instituției  noastre

înregistrând o desfăşurare mai  intensă  în  special  în  zilele  de weekend când numărul  reclamaţiilor

privind tulburarea liniştii publice crește. 

În această  perioadă  la  dispeceratul  serviciului  nostru s-a  înregistrat  un număr total  de 340

reclamaţii (306 au fost comunicate telefonic, 14 au fost depuse sub formă scrisă, 20 primite direct de

către agenţii aflaţi în teren) din care 210 au vizat încălcări ale Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea

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

Activitatea poliţiştilor locali din această lună s-a concretizat prin derularea unei serii de acţiuni

în domeniul ordinii publice şi a circulaţiei rutiere precum şi prin aplicarea unui număr de 688 sancţiuni

contravenţionale, din care 395  amenzi, în valoare totală de  102.850 lei şi 293 avertismente. 

Sancţiunile menţionate au fost aplicate pentru abateri privind:

Nr.crt. Domenii de activitate TOTAL AV. AS. AM.
1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 225 84 68 73

2
DISTRUGEREA, DETERIORAREA DOMENIULUI  
PUBLIC 

10 - - 10

3 SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR 32 7 4 21

4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC 40 2 - 38

5 NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC 3 - - 3

6 POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA PUBLICĂ 4 1 1 2

7 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, 
CERŞETORIE

334 95 3 236

8 NERESPECTAREA MĂSURILOR DE PROTECȚIE 
INDIVIDUALĂ ȘI A MĂSURILOR PRIVIND 
CARANTINA/IZOLAREA

35 3 24 8

9 ALTELE 5 1 - 4
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În perioada de raportare numărul de sancțiuni aplicate pentru nerespectarea dispozițiilor Legii

nr. 61/1991, republicată, a urmat clar un trend ascendent față de luna anterioară, în mod special pentru

faptele de tulburare a liniștii publice sau pentru consumul de alcool pe domeniul public, pentru cei mai

mulți dintre cei depistaţi în astfel de situaţii, distracția dovedindu-se cam scumpă, amenda situându-se

între 200 și 1000 lei.

În  această  lună  am  efectuat  verificarea  persoanelor  izolate  la  domiciliul  de  pe  raza

municipiului, pentru 21 dintre cele aflate în evidențe, și, în cadrul acțiunilor pe aceeași temă, au fost

derulate 45 de controale pe transportul în regim de taxi și pe mijloacele de transport local public de

călători, 25 de controale în societățile comerciale. Astfel au fost verificate peste 1500 de persoane în ce

privește  respectarea  obligațiilor  legate  de  portul  măștii  de  protecție,  instalarea  de  dispozitive  cu

dezinfectant.

Pentru prevenirea încălcării  actelor normative date în competenţă cât şi pentru sancţionarea

faptelor antisociale petrecute pe raza municipiului în această lună,  au fost identificate 1504 persoane,

din care pentru 379 a fost necesară consultarea bazei de date şi au fost invitate la sediul instituţiei alte 38

de persoane în vederea clarificării situaţiei privind încălcarea de către aceştia a anumitor acte normative

avute în competenţă.

Prin note telefonice, dispecerul Poliţiei Locale a transmis 28 de sesizări către diferite instituţii

sau operatori de servicii publice, pe probleme ce au fost constatate de către agenţi sau au fost sesizate de

cetăţeni:  17 - DADP Slobozia, 8 -  Urban SA,  2 - Polaris, 1 - ITPC Service.

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:

- au  asigurat  măsuri  de  dirijare  a  traficului  rutier  cu  ocazia  manifestărilor  prilejuite  de Ziua

imnului naţional al României,

- au asigurat măsuri de ordine și de restricționare a traficului rutier, în data de 17 iulie 2021, cu

ocazia paradei moto,

- au supravegheat zona Piața Revoluției unde s-au desfășurat spectacole de muzică electronică

Disco Night.

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

- au acordat sprijin lucrătorilor din cadrul DADP cu ocazia lucrărilor de tăiere/toaletare copaci, 

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

Parcul Tineretului, Catedrala Episcopală,

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

verificat modul de executare a unor lucrări de construire,
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- au însoțit  reprezentanții  DGASPC Ialomița,  în  cartierul  Bora,  în  vederea instituționalizării

unui minor,

- s-au deplasat  la bloc Saco, pe strada Gării  unde,  reprezentanții  Gospodăriei  Comunale  au

demarat o acțiune de igienizare a unui imobil,

- împreună cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială au efectuat verificări la domiciliul

unei persoane vârstnice.

Pentru  asigurarea  fluenţei  traficului  rutier,  precum  şi  pentru  menţinerea  confortului  urban,

instituția noastră a acordat sprijin de specialitate D.A.D.P. pentru instalarea indicatoarelor de restricție

a autovehiculelor de transport marfă şi materiale cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5

tone, în cartierul Slobozia Nouă.

În cursul lunii  iulie,  instituţia noastră a fost gazdă pentru persoanele vârstnice,  în cadrul unui

program inițiat de Clubul Seniorilor “Răsărit în Amurg", unde au aflat în ce constă activitatea Poliţiei

Locale Slobozia urmărind slide-uri powerpoint cu acțiunile desfășurate în scopul combaterii faptelor

de natură contravențională sau penală. Întâlnirea cu persoanele în vărstă a avut un caracter interactiv și

a îmbinat problematica preventivă cu fapte concrete,  fiind abordate,  în principal,  problemele ce se

întâlnesc în mediul urban, atât din punct de vedere al ordinii și liniștii publice, cât și din punct de

vedere rutier.

În data de 05 iulie 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. S-a solicitat sprijinul echipajului biroului rutier care, a preluat cazul.

Director executiv,

Nedelcu Valentin
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