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RAPORT DE ACTIVITATE

SEPTEMBRIE 2021

Perioada de referință este caracterizată de începutul anotimpului de toamnă, cu scăderea

temperaturilor  şi  începerea  anului  şcolar  care  implicit  au  determinat  reducerea  numărului  de

reclamaţii şi sesizări, comparativ cu lunile anterioare   (iulie–340 , august-281) astfel, în această

lună la dispeceratul instituţiei noastre s-au înregistrat 205 reclamaţii (dintre acestea, 46  nu s-au

confirmat).  Cu  ocazia  rezolvării  acestora  s-au  aplicat  140  de  sancţiuni  contravenţionale  (45

amenzi şi 96 avertismente) dar au fost luate şi măsuri complementare precum:

 aplanarea a 2 conflicte,

 îndepărtarea tinerilor din zona ce făcea obiectul sesizării,

 înaintarea de adrese către instituţiile abilitate, în situaţia când sesizărilor nu intrau în aria de

competenţă a Poliţiei Locale,

 aplicarea de invitaţii în vederea prezentării la sediul instituţiei ,

 supravegherea zonei ce face obiectul sesizării,

Au fost legitimate  1331 de persoane pentru 315  dintre acestea fiind necesară verificarea în

baza de date.

Activitatea din această lună a avut ca rezultat aplicarea unui număr de 707 sancţiuni, din

care  357 amenzi în valoare totală de  117.900 lei şi 350 avertismente, determinate de încălcarea

prevederilor legale privind:
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Nr.

crt

Domenii de activitate TOTAL AV

.

AS. AM.

1 Circulația pe drumurile publice 318 84 118 116

2 Salubritatea, gestionarea deșeurilor 29 4 1 24

3 Tulburarea liniștii, injurii, cerșetorie 195 50 5 140

4 Nerespectarea măsurilor de protecție 

individuală și măsurilor privind 

carantina/izolarea      

126 6 70 50

5 Distrugerea, deteriorarea domeniului public 10 3 2 5

6 Altele 29 3 4 22

Urmare constatărilor din teren s-au transmis către alte instituţii 13 sesizări, din care către

DADP Slobozia –12, Urban SA– 1. 

S-a asigurat fluidizarea traficului rutier cu ocazia lucrărilor de reparaţie în carosabil și a

toaletării copacilor de către angajaţii DADP dar şi urmare unor accidente rutiere petrecute pe raza

municipiului.

Poliţiştii locali au însoţit în acţiuni, funcţionari din cadrul primăriei dar şi reprezentanţi ai

altor instituții publice, în vederea derulării unor activităţi specifice:

 în data de 07 septembrie am însoțit reprezentanții serviciului Urbanism, în vederea 

rezolvării unor sesizări,

 am însoțit lucrătorii DADP, serviciul ecarisaj, în vederea prinderii și ridicării câinilor fără 

stăpân de pe raza municipiului.

În ceea ce priveşte supravegherea unităţilor şcolare, trebuie subliniat că prezenţa poliţiştilor

locali are o mare importanţă,  păstrându-se permanent legătura cu profesorii de serviciu pe unitate,

acordându-le sprijin în momentul în care aceştia au solicitat. Supravegherea directă a unităţilor de

învățământ şi în mod special a şcolilor gimnaziale nr. 1, 2, 3, 5 şi a Liceului de Artă Ionel Perlea

reprezintă o activitate de bază în programul zilnic al poliţiştilor locali, fiind prezenţi la orele de

început a programului şcolar în scopul asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului

rutier  şi  pietonal  prin  dirijarea  circulaţiei  în  zonele  aglomerate,  precum şi  pentru  prevenirea

principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere. 

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

asigurarea măsurilor de ordine:
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- am  supravegheat  zonele  în  care  s-au  oficiat  căsătorii  respectiv,  Casa  de  Cultură

Municipală,  Centrul Cultural Ionel Perlea și Parcul Tineretului, 

- am asigurat măsuri de ordine la Stadionul Municipal  cu ocazia meciurilor de fotbal din

Liga a II a,

- am  asigurat  măsuri  de  ordine  în  Piața  Revoluției  unde,  s-a  desfășurat  Festivalul

Tinereții Amara 2021 precum și cu ocazia unui concert de operă.

Polițiștii  locali  au  înmânat  rezerviștilor  un  număr  de  65  de  ordine  de  chemare  pentru

clarificarea situației militare.

Polițiștii  locali  s-au  deplasat  în  cartierul  Slobozia  Nouă,  ocazie  cu  care  au  identificat

proprietarii imobilelor ce au depozitate, în fața porții, pe domeniul public, materiale de construcții.

Celor în cauză le-au fost  prelucrate dispozițiile  HCL nr.  106/2009,  fiind acordate termene de

ridicare a materialelor, în caz contrar vor fi sancționați contravențional. Zona rămâne în atenția

polițiștilor locali pentru verificare, după expirarea termenului acordat.

Pe timpul patrulării, poliţiştii locali au depistat un autoturism neasigurat  fapt ce a fost adus

la cunoştinţă proprietarului, în cel mai scurt timp. Autoturismul nu prezenta urme de forţare.

În perioada 17-30 septembrie 2021, polițiștii locali au desfășurat acțiuni în baza planului de

măsuri nr. 11744/17.09.2021 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.

          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. 

În perioada de raportare instituția noastră a fost angrenată în lucrările și acțiunile destinate

prevenirii și combaterii noului coronavirus Covid 19, fiind organizate acțiuni și misiuni specifice,

în scopul aplicării dispozițiilor stabilite prin Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea

și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. În acest fel, au fost efectuate verificări cu privire

la persoanele izolate la domiciliu pe raza municipiului, pentru 149 dintre cele aflate în evidențele

DSP Ialomița. În cadrul acțiunilor pe aceeași temă, au fost derulate 76 de controale pe transportul în

regim de taxi și pe mijloacele de transport local public de călători,  45 de controale în societățile

comerciale. Astfel, au fost verificate peste 1500 de persoane în ce privește respectarea obligațiilor

legate de portul măștii de protecție, ori pentru instalarea de dispozitive cu dezinfectant.
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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 Municipiului 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.

În data de 17.09.2021, am acordat sprijin echipajului din cadrul ISU Ialomița, cu ocazia

lichidării unui incendiu izbucnit pe strada Crișan, la o locuință. Locuitorii imobilului ars au fost

conduși la Centrul de Primire, din cartierul Bora.

Director executiv,

Nedelcu Valentin
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