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RAPORT DE ACTIVITATE
noiembrie  2021

Luna noiembrie a acestui an este marcată de prezența și implicarea polițiștilor locali pe

toate domeniile de activitate, prezență resimțită pe raza întregului municipiu, implicat permanent

în tot ceea ce înseamnă crearea unui climat de ordine și liniște publică. 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.

 Totalul sancţiunilor aplicate în această perioadă a fost de 682 , din care  amenzi 293 în

valoare totală de 103.215 lei şi  389 avertismente.

Nr.crt Domenii de activitate TOTAL AV. AS. AM.
1 Nerespectarea măsurilor de protecție 

individuală și măsurilor privind 

carantina/izolarea      

317 18 208 91

2
Circulația pe drumurile publice 215 47 85 83

3 Tulburarea liniștii, injurii, cerșetorie 87 22 1 64

4
Salubritatea, gestionarea deșeurilor 35 2 - 33

5 Îngrădirea, ocuparea domeniului public 8 1 1 6

6 Altele 20 - 4 16
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În această perioadă la nivelul instituției au fost înregistrate un număr de 170 reclamaţii,

dintre care 158 telefonice,  19 scrise şi  3 verbale.  Determinante au fost  abaterile  la  Legea nr.

61/1991,  pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii

şi liniştii publice, unde au fost consemnate 76 de sesizări și cele la H.C.L nr. 255/2017, privind

aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reședință, unde au fost semnalate

34 de situații de încălcare a dispozițiilor legale. Urmare acestora s-au aplicat 25 amenzi şi 104

avertismente dar şi alte măsuri precum:

 invitarea conducătorilor auto la sediul Poliției Locale în vederea clarificării situației;

 îndepărtarea din zonă a persoanelor care făceau obiectul reclamaţiei (copii, persoane

fără adăpost sau persoane  cu probleme de comportament);

 îndrumarea către instituțiile abilitate, întrucât faptele reclamate nu intrau în competenţa

noastră;

 aplanarea conflictelor în curs de desfășurare.

Pentru asigurarea cadrului  organizatoric necesar desfăşurării  competițiilor sportive, s-au

asigurat măsuri de ordine la Stadionul Municipal cu ocazia meciurilor de fotbal din Liga a II a.

   În acest interval de timp, polițiștii locali împreună cu reprezentanții Serviciului Urbanism

au desfășurat mai multe activități, în domeniul disciplinei în construcţii, la diferite locații de pe

raza municipiului, cu scopul clar de a identifica lucrările de construcţii executate fără autorizaţie

de  construire,  dar  și  pentru  a  pune  în  aplicare  dispoziția  primarului  de  desființare  a  unor

împrejmuiri,  unde aceștia au asigurat protecţia  perimetrului şi libertatea de acţiune a personalului

care a participat la aceste operaţiuni specifice.

De asemenea,  poliția  locală  a  susținut  zilnic  activitatea  DADP,  în  zonele  în  care  s-au

efectuat lucrări de asfaltare, de modernizare și de extindere a părții carosabile. Astfel, au fost

desfășurate  acțiuni  de  informare  și  degajare  a  zonelor  în  lucru  în  vederea  materializării

obiectivelor.

În același timp, urmare constatărilor din teren s-au transmis către Direcția de Administrare

a Domeniului Public 13 note telefonice pentru rezolvarea unor situații legate de mobilierul urban

sau de repunere în funcțiune a semafoarelor electrice.

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.
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Acțiunile  instituției  noastre  în  ceea  ce  priveşte  supravegherea  unităţilor  şcolare,  s-au

derulat în mod corespunzător, la toate instituțiile de învățământ pe care le avem în responsabilitate

din acest punct de vedere, unde prezenţa poliţiştilor locali are o mare importanţă. În acest fel,

zilnic  s-a  acționat  pentru asigurarea  fluenţei  şi  siguranţei  traficului  rutier,  precum  şi  pentru

protejarea participanţilor  la  traficul pietonal  și,  în special  a  elevilor,  în  zona din proximitatea

școlilor.  De  asemenea,  pentru  menținerea  ordinii  publice, permanent, s-a  păstrat  legătura  cu

profesorii de serviciu pe unitate, cu acordarea sprijinului cuvenit în momentul în care aceştia l-au

solicitat.

Unul  dintre  aspectele  avute  în  atenţie  în  mod  deosebit  este  cel  legat  de  prezenţa  pe

domeniul public a unor persoane care apelează în mod repetat la mila publicului. Putem spune că

în ultimii ani fenomenul, determinat de persoane consacrate, în covârşitoarea majoritate venite din

alte localităţi,  nu mai este prezent în municipiu,  cu excepţii  sporadice pentru care luăm rapid

măsuri de îndepărtare. Însă avem de-a face cu prezenţa unor locuitori ai municipiului, inclusiv

minori,  ori  a  unor persoane fără  adăpost,  cunoscute  a  fi  de  mai  mult  timp în localitate,  care

apelează, în special în zonele lăcaşelor de cult, la persoanele care vin la biserică, solicitând de

obicei alimente. Totodată,  am înaintat adresă către D.G.A.S.P.C Ialomița cu privire la minorii

depistați  în  zonele  aglomerate  ale  municipiului,  apelând la  mila  cetățenilor,  în  vederea  luării

măsurilor ce se impun potrivit competențelor.

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 D.S.P. Ialomița au fost efectuate verificări pentru 56 de persoane izolate/carantinate la domiciliu

pe  raza  municipiului.  În  cadrul  acțiunilor  pe  aceeași  temă,  au  fost  derulate  105  controale  pe

transportul în regim de taxi și pe mijloacele de transport local public de călători,  60 de controale în

societățile comerciale. Astfel, au fost verificate peste  4000  de persoane în ce privește respectarea

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

În condiţiile, în care, în situaţia pe plan local și naţional, o serie de evenimente au scos în

evidenţă stări de lucruri ce determină riscuri pentru siguranţa participanţilor la traficul rutier şi

pietonal,  instituția  noastră  a  continuat  dezvoltarea  sistemului  de  supraveghere  video realizat  la

nivelul municipiului și au fost instalate un număr de cinci camere de supraveghere video în diferite
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puncte,  astfel:  una în Parcul Tineretului, zona locului de joacă de lângă ,,Enel”, una la  Centrul

pentru persoane vârstnice “Răsărit în Amurg” și trei pe Aleea Școlii în zona locului de  joacă pentru

copii.  Totodată, s-a început instalarea unui sistem de supraveghere video în Cartier Slobozia Nouă,

sistem care conține un număr de 12 camere de supraveghere video.  Acestea sunt amplasate în

zonele de intrare-ieșire din localitate, zone limitrofe sau în care s-au petrecut ori se pot petrece fapte

antisociale.

Pe  parcursul  lunii  noiembrie,  au  fost  arhivați  52  Gb  de  informație,  reprezentând

aproximativ 26 ore de înregistrări ale sistemului de supraveghere video. Aceste înregistrări au fost

solicitate de către Poliția Română, Judecătoria Slobozia în stabilirea unor situații de fapt.

Director executiv,
Nedelcu Valentin
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