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Activitatea  instituției  a  fost  focalizată  pe  îndeplinirea  obiectivelor  ce  ne  revin  în

conformitate cu dispozițiile Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, respectiv, creşterea

gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, precum și asigurarea fluenţei şi siguranţei

traficului rutier şi pietonal.

 În această perioadă la nivelul instituției au fost înregistrate un număr de 208 reclamaţii,

dintre care 192 telefonice, 11 scrise şi 5 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 69 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 59 de situații de încălcare a dispozițiilor legale. Urmare acestora s-au aplicat 30

amenzi şi 110  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.

 Activitatea poliţiştilor locali s-a materializat în această lună prin aplicarea unui număr de

634  sancţiuni contravenţionale, din care 322 amenzi, în valoare totală de 96.474 lei şi  312

avertismente. Sancţiunile menţionate au fost aplicate pentru abateri privind:
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Nr.crt Domenii de activitate TOTAL AV. AS. AM.
1 Circulația pe drumurile publice 367 83 155 129

2
Tulburarea liniștii, injurii, cerșetorie 135 15 - 120

3 Nerespectarea măsurilor de protecție 

individuală și măsurilor privind 

carantina/izolarea      

91 4 52 35

4
Salubritatea, gestionarea deșeurilor 8 1 - 7

5 Îngrădirea, ocuparea domeniului public 15 2 - 13

6 Altele 18 0 0 18

Urmare  constatărilor  din  teren  s-au  transmis  către  Direcția  de  Administrare  a

Domeniului  Public  10 note telefonice pentru rezolvarea unor situații  legate de mobilierul

urban  sau  de  repunere  în  funcțiune  a  semafoarelor  electrice,  4  note  către  Gospodărie

Comunală pentru disfuncționalități ale sistemului de iluminat public și una către Urban SA.

Polițiștii locali au acordat sprijin angajaților din cadrul DAS, pentru distribuirea de ajutoare

asistaților sociali, asigurând totodată măsuri de ordine cu ocazia:

-  manifestărilor  prilejuite  de  Ziua  Națională  a  României,  astfel,  am adoptat  măsuri

speciale pentru siguranța celor care au participat la aceste acțiuni,  precum și pentru

fluidizarea  traficului  în  zonele  de  desfășurare  a  ceremoniilor  participând efectiv   la

defilare și la depunerea de coroane; 

- în data de 22 decembrie am depus coroane și totodată am  asigurat măsuri de ordine în

Piața Revoluției cu ocazia manifestărilor și ceremonialului organizat cu prilejul Zilei

Revoluției Române; 

- am asigurat măsuri de ordine la Catedrală unde a avut loc spectacolul intitulat ,,Concert

extraordinar de Crăciun”;

- în perioada 17-31 decembrie  am  asigurat măsuri de ordine în Piața Revoluției unde s-

au desfășurat diverse activități cultural artistice dedicate Sărbătorilor de iarnă.
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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  55  de  persoane

izolate/carantinate la domiciliu pe raza municipiului. În cadrul acțiunilor pe aceeași temă, au

fost derulate  55 controale pe transportul în regim de taxi și pe mijloacele de transport local

public de călători,  40 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.

Polițiștii locali au fost prezenți în teren și la trecerea dintre ani, în piața Revoluției aici

fiind organizat un spectacol artistic și tradiționalul foc de artificii.

În  perioada  sărbătorilor  de  iarnă,  polițiștii  locali  au  acţionat  cu  prioritate  pentru

menţinerea climatului de siguranţă şi linişte publică, îndeosebi în zona centrală a municipiului

unde au avut loc diverse activități specifice perioadei ”Târgul de Crăciun”, cu o participare

numeroasă şi un aflux important de persoane.

Polițiștii locali au fost mobilizați pentru buna desfășurare a evenimentelor religioase,

cultural-artistice și comerciale organizate de către Primăria municipiului. Lucrătorii instituției

noastre au acționat  și  pentru asigurarea  unor activități  comerciale civilizate  cu respectarea

prevederilor  legale  și  prevenirea  comerțului  neautorizat,  fiind  aplicate  peste  15  sancțiuni

contravenționale.

Zonele adiacente spaţiilor unde au avut loc manifestările artistice au fost aglomerate

prin prezenţa cetăţenilor precum şi prin numărul mare de autovehicule care au fost parcate în

imediata apropiere a acestora, fapt ce a implicat adaptarea corespunzătoare a activităţilor şi

măsurilor ce se impun pentru menţinerea unui climat de siguranţă publică şi prevenirea altor

fapte de natură contravențională/penală.

În  plus,  polițiștii  locali  din  cadrul  Serviciului  de  Circulație  Rutieră  au  asigurat

fluidizarea traficului rutier și pietonal, pentru a preveni crearea de ambuteiaje în punctele de

trafic intens.
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Totodată, am avut  în atenție comercianții de materiale pirotehnice-petarde precum și

tinerii cumpărători care, le utilizează în mod ilegal. Scopul acţiunii este creşterea siguranţei

cetăţeanului,  prin activităţile de prevenire şi combatere a evenimentelor negative (răniri de

persoane, incendii sau distrugeri de bunuri) generate de nerespectarea prevederilor legale care

reglementează deţinerea, comercializarea și folosirea acestor obiecte pirotehnice.  Astfel, în

data de 31 decembrie 2021, între orele 13:00-14:30, în urma unor informații primite, polițiștii

locali au derulat acțiuni în Piața Agroalimentară Slobozia însoțiti de agenți din cadrul Poliției

Municipale,  acțiuni  ce  au  vizat  comercializarea  fără  drept  a  materialelor  pirotehnice  din

categoriile  F2 și  F3,  fiind  identificate  4  astfel  de  persoane.  Drept  pentru  care  materialele

pirotehnice  au  fost  ridicate,  iar  persoanele  depistate  au  fost  conduse  la  sediul  Poliției

Muncipiului Slobozia în vederea continuării cercetărilor.

           În data de 14.12.2021, urmare unei sesizări primite direct la dispeceratul Poliției

Locale,  polițiștii  locali  au  identificat  2  persoane  de  sex  masculin  ce  au  sustras  dintr-un

autovehicul  ce  aparține  unei  societăți  de  curierat,  un  colet.  Persoanele  vinovate  au  fost

depistate la scurt timp după producerea evenimentului, în interiorul unei săli de jocuri de pe

raza muncipiului, fiind conduse la sediul instituției. S-a întocmit proces verbal de constatare a

infracțiunii  flagrante,  persoanele  fiind  predate  agenților  din  cadrul  Poliției  Municipiului

Slobozia pentru continuarea cercetărilor, unul dintre tineri, cunoscut cu antecedente, primind

mandat de reținere.

 Director executiv,
Nedelcu Valentin
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