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Acțiunile lunii august s-au înscris în principal pe aria problemelor legate de tulburarea

ordinii și liniștii publice, punându-se accent pe zonele aglomerate (parcuri, zone comerciale,

zone de agrement), cu atenție deosebită pe zonele și punctele aflate sub monitorizare, toate

cuprinse într-o listă  actualizată zilnic,  în funcție de situația operativă sau de reclamațiile

primite din partea cetățenilor și dată în atenția polițiștilor locali, zilnic, la intrarea în serviciu,

insistându-se în mod deosebit pe prevenirea tulburării liniștii publice, dar și pe aspecte ce

privesc depozitarea necontrolată de deșeuri în zonele neconstruite ale municipiului. 

Totalul sancţiunilor aplicate în această perioadă a fost de 814, din care  463 amenzi 

în valoare totală de  120.210 lei şi 351 avertismente.

Sancţiunile au fost determinate de abateri privind:

- tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie                -331; 

- circulaţia pe drumurile publice                                     - 282 ;

- salubritate, gestiunea deşeurilor                                    -119 ;

- animale în libertate                                                        - 17;

- nerespectarea măsurilor de protecție individuală

și măsurilor privind carantina/izolarea               -  52;  

- alte abateri                                                                     -  13.                                  

Prin note telefonice au fost transmise 17 sesizări către diferite instituţii sau operatori

de  servicii  publice,  pe  probleme  constatate  de  agenţi  în  teren:  DADP  Slobozia  -  15,

Polaris -1, Urban SA -1.

În  această  lună  s-a  primit  un  număr  de  281  reclamaţii  şi  sesizări  din  care  250

telefonic,  7 verbale şi 24 în formă scrisă. 62 reclamaţii nu s-au confirmat. Urmare acţiunilor

de rezolvare a acestora, s-au aplicat  45 amenzi şi 156 avertismente.
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S-a asigurat fluidizarea traficului rutier cu ocazia lucrărilor de reparaţie în carosabil, a

marcării locurilor de parcare de către angajaţii DADP dar şi urmare unor accidente rutiere

petrecute pe raza municipiului.

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

municipiului, pentru 61 dintre cele aflate în evidențe, și, în cadrul acțiunilor pe aceeași temă,

au fost derulate 29 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 persoane în ce privește respectarea obligațiilor legate de portul măștii de protecție,

instalarea de dispozitive cu dezinfectant.

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

urmează:

- am însoțit reprezentantul Direcției de Asistență Socială la domiciliul unei persoane

cu probleme de comportament în vederea efectuării unei anchete,

- ne-am deplasat  împreună  cu  angajații  Gărzii  de  Mediu,  la  o  locație  de  pe  raza

municipiului în vederea soluționării unei reclamații,

- am  însoțit  lucrătorii  din  cadrul  DADP  –  ecarisaj  pentru  prinderea  și  ridicarea

câinilor fără stăpân,

- am  acordat  sprijin  lucrătorilor  din  cadrul  DADP  cu  ocazia  lucrărilor  de

tăiere/toaletare copaci, 

- am însoțit  reprezentanții  Serviciului  Urbanism pentru verificarea  unor  lucrări  de

construire, pe strada Ianache.

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

competenţelor, la asigurarea măsurilor de ordine:

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

Parcul Tineretului,

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

-  în perioada 06-07 august 2021 cu ocazia Festivalului de tradiții folclorice,

-  în Cartierul Bora, zona Bisericii, unde, în data de 15 august s-a oficiat slujbă cu

ocazia Hramului,

-  în parcul Tineretului unde, în data de 21 august a avut loc evenimentul recreativ

”Seara Vandalismului Cultural”,

-  în data de 13 august 2021, la Cimitirul Eroilor, cu ocazia vizitei unei delegații din

Turcia.



Pe timpul patrulării, poliţiştii locali au depistat 2 autoturisme neasigurate  fapt ce a

fost adus la cunoştinţă proprietarilor, în cel mai scurt timp. Autoturismele nu prezentau urme

de forţare.

În cursul acestei luni, datorită spritului civic de care au dat dovadă doi locuitori ai

municipiului, am restituit bunurile personale (portofel cu acte, bani, carduri bancare) celor ce

le pierduse.

Polițiștii locali au acționat în baza Planului de acțiune  nr. 9359/02.08.2021  privind

prevenirea  şi  combaterea  lăsării  nesupravegheate  a  animalelor  de  companie  pe  teritoriul

municipiului Slobozia, ocazie cu care au fost aplicate  28 de sancțiuni contravenționale.

Totodată,  în  această  lună  s-au  derulat  acțiuni  în  baza Planului  de  măsuri

nr..9376/02.08.2021  pentru  prevenirea  şi  combaterea   încălcării  normelor  legale privind

oprirea, staţionarea și parcarea autovehiculelor pe căile de comunicații rutiere și pietonale

din municipiul Slobozia și a Planului de măsuri nr.9378/02.08.2021 - pentru prevenirea şi

combaterea  încălcării  normelor legale privind masa maximă admisă de peste 3.5 tone şi

accesul pe anumite sectoare de drum din municipiul Slobozia. Polițiștii locali au aplicat 246

de sancțiuni contravenționale.

          În data de 18.08.2021, polițiștii locali aflați în patrulă mixtă au fost sesizați cu privire

la faptul că în interiorul unei săli de jocuri a avut loc o tâlhărie, o persoană de sex masculin

fiind deposedată de o sumă de bani. La fața locului au fost identificate părțile implicate,

cazul fiind preluat de către lucrătorii BIC, pentru continuarea cercetărilor.

          În data de 30 august 2021, în jurul orelor 19:55, la dispeceratul Poliției Locale s-a

primit o sesizare cu privire la faptul că, în parcul de est, zona locului de joacă pentru copii, se

află o persoană ce are asupra sa un cuțit. Polițiștii locali ajunși la fața locului au constatat că,

tânărul reclamat  nu se mai afla la fața locului drept pentru care au procedat la obținerea de

informații cu privire la identitatea acestuia.  Din verificările efectuate a rezultat că persoana

vinovată este un minor, în vârstă de 10 ani, ce se află în grija bunicii. Cuțitul a fost predat

agenților  de  poliție,  persoana  responsabilă  cu  supravegherea  minorului  fiind  sancționată

contravențional cu  amendă de către polițiștii locali.

 Director executiv,

Nedelcu Valentin
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