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RAPORT DE ACTIVITATE

OCTOMBRIE 2021

În  perioada  analizată,  Poliţia  Locală  Slobozia  s-a  axat,  în  principal,  pe  linia  prevenirii

faptelor antisociale.  Aceste activităţi  au avut drept obiective fundamentale creşterea siguranţei

cetăţeanului,  menţinerea  ordinii  şi  liniştii  publice,  prevenirea  şi  combaterea  faptelor

contravenţionale şi infracţionale în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 a poliţiei locale.

Începutul  toamnei,  cu  scăderea  temperaturilor  şi  începerea  anului  şcolar  au  determinat

reducerea numărului de reclamaţii şi sesizări, comparativ cu lunile anterioare, astfel, în această

lună la  dispeceratul  instituţiei  noastre s-au înregistrat  165 de reclamaţii  prin  care cetățenii  au

solicitat sprijinul pentru rezolvarea unor probleme personale sau în scopul aplanării  unor stări

conflictuale. Cu ocazia rezolvării acestora s-au aplicat  101 sancţiuni contravenţionale ( 25 amenzi

şi  75 de avertismente) dar au fost luate şi măsuri complementare precum:

 aplanarea a 3 conflicte,

 îndepărtarea tinerilor din zona ce făcea obiectul sesizării,

 înaintarea de adrese către instituţiile abilitate, în situaţia când sesizările 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 1797  de persoane pentru  362 dintre acestea fiind necesară verificarea în

baza de date.
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Activitatea din această lună a avut ca rezultat aplicarea unui număr de 785 sancţiuni, din

care 329 amenzi în valoare totală de 132.925 lei şi  456 avertismente, determinate de încălcarea

prevederilor legale privind:

Nr.

crt

Domenii de activitate TOTAL AV AS. AM.

1 Circulația pe drumurile publice 242 53 82 107

2 Salubritatea, gestionarea deșeurilor 15 1 - 14

3 Tulburarea liniștii, injurii, cerșetorie 96 12 - 84

4 Nerespectarea măsurilor de protecție 

individuală și măsurilor privind 

carantina/izolarea      

418 19 283 116

5 Îngrădirea, ocuparea domeniului public 5 - 2 3

6 Altele 9 2 2 5

Urmare constatărilor din teren s-au transmis către alte instituţii 21 de sesizări, din care către

DADP Slobozia - 15, Urban SA - 1, Gospodărie Comunală - 4, DSP Ialomița -1

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

toaletării  copacilor  de  către  angajaţii  DADP  Slobozia,  dar  şi  urmare  unor  accidente  rutiere

petrecute pe raza municipiului. Tot în această perioadă, cu ocazia activităților desfășurate de către

polițiștii locali, au fost aplicate, în zona de acces a scărilor de bloc, pliante informative ce conțin

numărul scurt alocat Poliției Locale Slobozia,  pentru reclamații și sesizări.  

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

altor instituții publice, în vederea derulării unor activităţi specifice:

-am însoțit  reprezentanții  Direcției  de  Asistență  Socială  la  domiciliul  unei  persoane cu

afecțiuni psihice în vederea internării acesteia într-un centru specializat,

-ne-am deplasat împreună cu angajații ISU și ai Primăriei Slobozia, la subsolul unui imobil

în vederea soluționării unei sesizări,
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-am însoțit reprezentanții DAS, în cartierul Bora, la locuințele sociale precum și pe raza

municipiului pentru distribuirea de ajutoare sociale persoanelor nedeplasabile,

-am însoțit reprezentantul Serviciului Urbanism  pentru verificarea modului de executare a

unor lucrări de construire.

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

asigurarea măsurilor de ordine:

- 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 supravegheat lăcașele de cult, cu ocazia slujbelor religioase.

          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. Cu această ocazie au

fost verificate 77 autovehicule de transport în regim de taxi, din care în 12 dintre acestea spaţiul

destinat conducătorului mijlocului de transport  nu era separat fizic de locurile din spate,  fiind

acordat termen de remediere.Trei dintre conducătorii auto nu au putut prezenta contractul încheiat

cu un dispecerat taxi, ulterior intrând în legalitate. S-au aplicat 4 avertismente scrise și o amendă,

pentru  încălcarea  dispozițiilor  Legii  nr.  55/2020  privind  unele  măsuri  pentru  prevenirea  şi

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. (lipsă separator).

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  nr.  55/2020  privind  unele  măsuri  pentru

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. În acest fel, în baza deciziilor emise

de DSP Ialomița au fost efectuate verificări pentru 586 de persoane izolate/carantinate la domiciliu

pe raza municipiului.  În cadrul  acțiunilor  pe aceeași  temă,  au fost  derulate 89 de controale pe

transportul în regim de taxi și pe mijloacele de transport local public de călători, 30 de controale în

societățile comerciale. Astfel, au fost verificate peste 2000 de persoane în ce privește respectarea

obligațiilor legate de portul măștii de protecție, ori pentru instalarea de dispozitive cu dezinfectant.
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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. 481 176 /

12 765 din data de 06.10.2021 prin care s-au stabilit măsuri de sistematizare a circulaţiei pe arterele

rutiere și pietonale intens traficate, dar și reglementarea circulației în sens unic pe mai multe străzi

aglomerate din municipiul Slobozia.

Situația  autovehiculelor  abandonate  pe  domeniul  public  sau  privat  al  municipiului

Slobozia, așa cum sunt ele definite prin Legea nr. 421/2002 este într-o continuă schimbare, așa

încăt  și  acțiunile  noastre  de  verificare  și  menținere  sub  control  a  fenomenului  se  desfășoară

permanent în scopul asigurării spațiului de manevră a autovehiculelor la nivelul municipiului prin

ridicarea acestora  atunci când există  indicii  temeinice  că nu respectă  condiţiile  legale pentru a

circula pe drumurile publice.

În noaptea de 12/13.10.2021, polițiștii locali aflați în patrulă mixtă cu agenți din cadrul

Poliției  Municipale au fost  sesizați  să se  deplaseze la intersecția bd.  Unirii  cu str.  Gării  unde,

conducătorul unui auto a intrat pe spațiul verde ce separă sensurile de mers, distrugând și o fântână

arteziană amplasată în zonă. Conducătorul auto se afla în stare vădită de ebrietate, fiind condus la

Spitalul Județean pentru recoltare de sânge. 

În data de 22.10.2021, în jurul orei 17:00, un cetățean a solicitat prezența unui echipaj de

poliție locală în zona Parcului Ialomița deoarece a observat un vârstnic, ce prezenta dificultăți de

vorbire, dezorientat și fără a-și aminti unde locuiește. Dacă inițial bărbatul nu conștientiza unde se

află,  în  urma discuțiilor  purtate,  polițiștii  locali  au  stabilit  că  acesta  era  plecat  voluntar  de  la

domiciliu și are probleme de sănătate. După stabilirea identității, bărbatul a fost condus la domiciliu

unde a fost preluat de un aparținător.

Director executiv,

Nedelcu Valentin

Pagina 4 din 4


	Circulația pe drumurile publice
	Salubritatea, gestionarea deșeurilor
	Tulburarea liniștii, injurii, cerșetorie
	Altele

