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RAPORT DE ACTIVITATE
TRIM III 2021

Trimestrul III al anului 2021 a reprezentat o perioadă cu activitate intensă,  elocventă în

analiza activităţii fiind situaţia sancţiunilor prezentată în tabelul următor :

NR.
CRT.

DOMENII DE ACTIVITATE TOTAL 

TOT. AV. AS. AM.
1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE : 826 262 286 278

2 DISTRUGEREA, DETERIORAREA 
DOMENIULUI  PUBLIC : 

22 4 2 16

3
SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR  180 25 22 133

4
ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 
PUBLIC 

53 2 4 47

5 NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC 4 - - 4

6
POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA PUBLICĂ 10 4 1 5

7 ANIMALE ÎN LIBERTATE 17 7 7 3

8 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, 
CERŞETORIE

860 198 32 630

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

213 17 118 78

10 ALTELE 25 2 2 21

T O T A L 2210 521 474 1215
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Trimestrul III a acoperit în timp, ultima parte a perioadei de vară, când atenția polițiștilor

locali a fost orientată cu precădere spre latura de menținere a ordinii și liniștii publice, așa cum

se întâmplă an de an în sezonul cald, fără a ignora subiectul de o importanță în continuă creștere

și anume, modul de colectare selectivă a deșeurilor de la populație dar și de la agenții economici

fapt pentru care s-a pus accent pe supravegherea platformelor gospodărești  dar și pe zonele

neconstruite ale muncipiului expuse riscului depozitărilor necontrolate de deșeuri.

În perioada de raportare au fost înregistrate 826  de sesizări, determinante fiind abaterile

la Legea nr. 61/1991 cu un număr de 495 de  reclamații. Dintre acestea 63 au fost depuse sub

formă scrisă, celelalte fiind comunicate verbal sau telefonic, 183 reclamații nu s-au confirmat.

Măsurile luate în urma rezolvării reclamațiilor au fost:

- 164 amenzi, 

- 422  avertismente, 

- 8 conflicte aplanate,

- în  9 situații persoanele au fost îndrumate către organele abilitate pentru alte fapte  decât

cele stabilite în competenţa instituției noastre,

- în  17 cazuri s-au aplicat invitații  conducătorilor auto în vederea prezentării  la sediul

Poliției Locale,

- în 4  situații a fost necesară intervenția Poliției Municipale pentru continuarea cercetărilor

etc.

Întreaga  activitate  este  conturată  de  datele  sintetice,  rezultate  din  lista  următorilor

indicatori :

- total agenţi în patrulare ( în medie pe schimb) – 7

- sancțiuni aplicate - 2210

- acţiuni şi controale - 79

- infracţiuni constatate  -3

- infractori prinşi - 3

- auto controlate - 5

- persoane identificate – 5443  din care

 legitimate - 4341
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 persoane verificate în baza de date – 1102

- persoane invitate la sediul Poliţiei Locale -130

- acțiuni de însoțire -35                                                                                         

- măsuri de ordine - 18

- înmânare de documente: 321, din care 

 PVCC afişate – 253.

Ca urmare a activității și constatărilor din teren, s-au transmis către instituțiile abilitate  

58  sesizări de intervenție, în vederea luării măsurilor legale:

- DADP - 44

- SC Urban SA -10

- Alte instituții – 4.

Poliţiştii locali au efectuat acţiuni de însoţire, conducere și sprijin 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,

- 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,

- au însoțit reprezentantul Direcției de Asistență Socială la domiciliul unei persoane cu

probleme de comportament și a uneia cu risc de victimizare,  în vederea efectuării unor

anchete sociale,

- s-au deplasat împreună cu angajații Gărzii de Mediu, la o locație de pe raza municipiului

în vederea soluționării unei reclamații,
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- au însoțit lucrătorii din cadrul DADP – ecarisaj pentru prinderea și ridicarea câinilor fără

stăpân.

Supravegherea unităților de învățământ reprezintă o activitate de bază în programul zilnic

al  polițiștilor  locali.  Astfel,  polițiștii  locali  păstrează permanent  legătura  cu agenții  de  pază

precum și cu reprezentanții unităților școlare. Similar anului precedent, instituția noastră are în

supraveghere directă școlile gimnaziale nr.1, 2, 3 și 5 și Liceul de Artă Ionel Perlea. Polițiștii

locali au fost  prezenți la orele de început a programului școlar, dar și la finalul orelor de curs,

pentru dirijarea circulației rutiere și pietonale.

În același timp, am avut în atenție zonele limitrofe școlilor precum și traseul de deplasare 

a elevilor spre gară și autogară, protejând astfel tinerii de eventualele evenimente nedorite.

Zonele de agrement au fost și în această perioadă în atenția polițiștilor locali, cele mai 

multe fapte fiind constatate în parcul E14:

   
 
      SANCȚIUNI Total

 

Legea

nr. 61

HCL

nr. 106 ALTELE AM AS AV  

Parcul Tineretului 4 8 0 7 1 4 12

Parcul M 

Sadoveanu 6 8 0 2 2 10 14

Parcul Orășelul C. 0 2 0 2 0 0 2

Parcul CFR 4 15 7 18 5 3 26

Parcul E 14 19 13 0 29 0 3 32

Parcul de Est 0 0 0 0 0 0 0

Parcul M 

Eminescu 2 2 0 4 0 0 4

Parcul Ialomita 2 0 0 1 0 1 2

  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
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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.

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 - 104

- Zona Piața Agro -206

- Bd. M.Basarab (zona cuprinsă între MB 1-MB20) - 347

- Zona centrală – 336.

S-au desfăşurat o serie de acţiuni în baza planurilor de măsuri, după cum urmează:

1. Plan  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   Plan  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.

2. Plan  de  acțiune  nr.9359/02.08.2021 privind  prevenirea  şi  combaterea  lăsării

nesupravegheate  a  animalelor  de  companie  pe  teritoriul  municipiului  Slobozia,

încheiat cu constatarea a  28 de sancțiuni contravenționale.

3. Plan de măsuri nr.11.744/17.09.2021  pentru  prevenirea  şi  combaterea   încălcării

normelor legale privind oprirea, staţionarea și accesul interzis în Bazarul Municipal.

Cu această ocazie au fost aplicate 73 de sancțiuni contravenționale.

4. Începând cu data de 28 septembrie 2021, polițiștii locali au acționat în baza Planului

de  acțiune  nr.12.241/2021 pentru  prevenirea  şi  combaterea  faptelor  de  natură

contravenţională privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim

de taxi, acțiuni ce vor continua și în perioada următoare. 
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În acest trimestru au fost constatate  infracțiuni, după cum urmează :

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.

          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 orei 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.

În data de 05.09.2021, urmare unei sesizări primite, polițiștii locali au identificat două

persoane ce au sustras pavele din zona Bazarului Municipal. Suspecții și-au recunoscut fapta,

prejudiciul fiind recuperat. S-a înaintat adresă către Poliția Slobozia.

În seara zilei de 06 septembrie 2021, o persoană necunoscută a incendiat 3 platforme de

colectare a deșeurilor menajere de pe raza municipiului, motiv pentru care polițiștii locali au

efectuat  verificări  specifice  pentru  identificarea  vinovatului.  În  urma  vizualizării  imaginilor

surprinse de camerele de supraveghere video, persoana în cauză a fost identificată și în cel mai

scurt timp localizată,  drept pentru care a fost condusă la sediul Poliției 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 note de constatare prin care s-au

stabilit măsuri de reglementare a circulaţiei rutiere pe căile de comunicații intens traficate, unde

în zona trecerilor  pentru pietoni  s-a propus instalarea  de dispozitive  de calmare a  traficului
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rutier, ca puncte importante în care conducătorii auto trebuie să fie atenți la posibilii pietoni care

pot păși pe carosabil.

Activitatea trimestrului III al anului 2021 s-a materializat, prin acțiuni comune cu agenții

Poliției Municipiului Slobozia, dar și prin acțiuni derulate de patrule proprii,  cele mai multe

înscrise  în  sfera  de  lucru  determinată  de  pandemie,  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) dar și

în cazul unităților de alimentație publică.  Astfel, în această perioadă am efectuat verificarea a

231  de  persoane  izolate/carantinate  la  domiciliu  aflate  în  evidența  DSP Ialomița.  În  cadrul

acțiunilor pe aceeași temă, au fost derulate 150 de controale pe transportul în regim de taxi și

controale  pe  mijloacele  de  transport  local  public  de  călători,  95  de  controale  în  societățile

comerciale.  Au fost  verificate peste 4000 de persoane în ce privește respectarea obligațiilor

referitoare  la  măsurile  de  protecție  individuală,  instalarea  de  dispozitive  cu  dezinfectant  și

montare separator.

Director executiv,
Nedelcu Valentin
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