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RAPORT DE ACTIVITATE
ANUL 2021

CAPITOLUL I.  MISIUNEA INSTITUȚIEI

Activitatea desfăşurată de către Poliția Locală Slobozia în anul 2021 a avut ca obiectiv general

„Menținerea ordinii publice şi a siguranţei cetăţenilor”, încadrându-se în efortul general al structurilor

cu atribuții în domeniu de a oferi un serviciu public poliţienesc concentrat pe cetăţean şi pe nevoile

comunităţii locale. 

Activitatea  instituției  s-a  înscris  în  procesul  de  respectare  a  cadrului  normativ

și a prevederilor procedurilor operaționale, astfel încât, să asigurăm un nivel calitativ cât mai ridicat  în

relația  directă  cu  comunitatea,  sens  în  care  am  încurajat  permanent  cetățenii  să  își  comunice

eventualele nemulțumiri sau reclamații, până la modul în care acestea sunt rezolvate corect, rapid și

eficient. 

Instituția  are  ca  obiectiv  principal  creșterea  gradului  de  siguranță  a  cetățenilor, menţinerea

ordinii  şi  liniştii  publice  precum și  asigurarea  fluenței  traficul  rutier  şi  pietonal,  este  subordonată

Consiliului Local al municipiului Slobozia și funcționează ca o structură cu două servicii, respectiv

Serviciul Ordine Publică și Control, Serviciul Circulație Rutieră-Dispecerat și un compartiment pentru

Supraveghere  Video.  Pentru  activitățile  tehnic  administrative  sunt  prevăzute  patru  posturi  pentru

resurse umane, contabilitate,  secretariat și administrare.

Cu un număr de 53 de posturi aprobate conform statului de funcţii, instituţia a funcţionat efectiv cu 49

de angajaţi, având în perioada de raportare patru posturi vacante.
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În conformitate cu planificarea activităţii de menţinere a ordinii şi siguranţei  publice poliţiştii

locali din cadrul Poliţiei Locale Slobozia își desfăşoară activitatea în două schimburi de lucru, 24 de

ore din 24, acoperind întreaga suprafaţă a municipiului Slobozia.

Volumul  activităţilor  instituției  este  redat  într-o imagine  de ansamblu  prin urmărirea  respectării  și

punerea  în  aplicare  a  celor  36  de  acte  normative  avute  în  competență  în  mod  direct  prin  legea

de funcționare, prin actele normative adoptate la nivel local sau prin dispozițiile primarului.

Poliția  Locală Slobozia,  instituție  cu personalitate  juridică,  este înființată  în baza Legii  nr.

155/2010, în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale

persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în domeniul ordinii

şi liniştii publice, în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, în domeniul disciplinei în construcţii şi

afişajului  stradal,  în  domeniul  protecţiei  mediului,  în  domeniul  activității  comerciale,  în  domeniul

evidenţei persoanelor, precum și în alte domenii stabilite prin lege.

Adaptarea serviciului  poliţienesc la problemele specifice fiecărui  domeniu de activitate  s-a

resimțit  pe  raza  întregului  municipiu,  urmărind  în  mod  deosebit  creșterea  autorității  instituției,  în

interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, prin acțiuni și intervenții punctuale

care să răspundă eficient nevoilor și solicitărilor acesteia și să aducă rezolvarea problemelor constatate.

Prin modul de lucru adoptat s-a urmărit permanent ca activitatea de combatere şi prevenire a

faptelor ilegale  să beneficieze din plin de cooperarea cu alte instituţii,  atât  din domeniul ordinii  şi

siguranţei publice, cât şi din alte domenii, în special în contextul epidemiologic actual.
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Municipiul Slobozia este 
reşedinţa judeţului 

Ialomiţa

Peste 51.000   
locuitori

Suprafaţa 
municipiului este de 

18,2 Km2

8 bulevarde, 132 de străzi, 27 
de alei sau prelungiri, 6 
tronsoane de șosele, cu o 

lungime totală de 89,3 Km

Parcuri cu o suprafață de cca. 
35,5ha

Aproximativ 21.000 de autovehicule 
inmatriculate



Dialogul şi informarea reciprocă au constituit  vectorii  de referinţă  ai  colaborării  cu Poliția

Municipiului Slobozia în asigurarea dispozitivului de siguranță publică, precum şi cu celelalte instituţii

abilitate în aplicarea legii.

În perioada de raportare, activitatea polițiștilor locali din Slobozia s-a materializat relativ mult

mai ușor având ca fundament eforturile intense depuse în anii anteriori, când prin acțiuni consecvente

am acoperit eficient întreg teritoriul administrativ precum și toate situațiile de ilegalitate care făceau

parte  din sfera noastră  de competențe.  Așa cum sunt  problemele  determinate  de tulburarea  liniștii

publice, consumul de alcool pe domeniul public, depozitarea necontrolată a deșeurilor, activități de

comerț în zone publice  etc. Așadar, la acest moment o serie de probleme și-au diminuat semnificativ

impactul în viața comunității, fiind  rezolvate sau ținute sub control. Nu mai există comerț stradal, nu

mai sunt probleme cu circulația rutieră legate de oprirea/staționarea neregulamentară a autovehiculelor

în carosabil sau ocuparea prin parcarea acestora pe trotuare ori pe spații verzi, au dispărut vehiculele cu

tracțiune animală din decorul urban, acestea circulând exclusiv pe arterele pe care au permisiunea.

Fenomenul cerșetoriei a dispărut, cazurile izolate fiind imediat rezolvate, la fel cu situațiile de consum

de alcool pe domeniul public. De asemenea, sistemul de colectare și depozitare a deșeurilor de orice fel

este  sub control,  dispărând  acele  mari  depozite  necontrolate/neautorizate  de  deșeuri  provenite  din

construcții, deșeuri animaliere sau menajere, de pe teritoriul municipiului.

În cursul anului 2021, la nivelul Poliției Locale Slobozia,  au fost realizate toate activitățile

necesare  punerii  în  aplicare  a  măsurilor  stabilite  în  scopul  prevenirii/limitării  răspândirii  noului

coronavirus SARS Cov-2 şi reducerii efectelor asupra populației.

În acest context, pe toată perioada stării de alertă, poliţiştii locali în colaborare cu reprezentanţi

ai celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniu, precum Poliția Municipiului Slobozia,  Inspectoratul de

Jandarmi Judeţean Ialomița, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Ialomița, Direcţia de

Sănătate  Publică  Ialomița  și  Inspectoratul  Teritorial  de  Muncă  Ialomița,  au  desfăşurat  acţiuni  de

verificare  a  gradului  de respectare  a  prevederilor  legale  pentru  prevenirea  şi  combaterea  efectelor

pandemiei de Covid-19.

Astfel,  pe  raza  municipiului  Slobozia,  zilnic,   au  fost  desfăşurate   acţiuni  ce  au  vizat  societăţi

comerciale,  precum  marketuri  şi  supermarketuri,  staţii  de  carburant,  săli  de  jocuri  de  noroc,

restaurante, terase, pieţe, târguri, zonele aglomerate şi mijloace de transport public local de călători,

cele în regim de TAXI şi cele care asigură transportul angajaţilor la şi de la locul de muncă.

De asemenea, au fost desfăşurate şi activităţi pentru verificarea respectării măsurilor impuse de

pandemie privind circulaţia persoanelor cu mijloacele de transport public local de călători, organizarea

de  evenimente  private  (nunţi,  botezuri,  mese  festive,  aniversări  etc.),  portul  măştii  de  protecţie,
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păstrarea distanţării sociale, dar şi pentru respectarea interdicţiilor de circulaţie în afara locuinţelor şi

gospodăriilor între anumite intervale orare.

În acest  sens, în baza deciziilor emise de D.S.P. Ialomița au fost efectuate verificări pentru

1575 de persoane izolate/carantinate la domiciliu pe raza municipiului. În cadrul acțiunilor pe aceeași

temă, au fost derulate 1132 controale pe transportul în regim de taxi și pe mijloacele de transport local

public de călători,  601 de controale în societățile comerciale. Astfel, au fost verificate peste 20.000 de

persoane în ce privește respectarea obligațiilor legate de portul măștii de protecție.

În cadrul misiunilor specifice, un accent deosebit s-a pus pe activităţile de patrulare desfășurate

prin efective proprii, atât cu autospecialele din dotare, cât și pedestru, pentru depistarea situațiilor de

încălcare a prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, ori a O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile

publice, participând, în același timp, în mod constant, alături de agenţii Poliției Municipiului Slobozia, la

constituirea echipelor mixte de intervenţie la sesizările transmise prin SNUAU 112. Astfel, activitatea

instituţiei  noastre a  vizat,  în  principal,  optimizarea  capacității  de  intervenție  și  de  acțiune  pe  toate

domeniile de competență conferite de lege, în așa fel, încât, la acest moment suntem în situaţia, în care,

putem spune că asigurăm un serviciu polițienesc de calitate,  cu implicare permanentă și  pe zona de

menținere a aspectului estetic și gospodăresc al municipiului. 

Un  element  absolut  important  în  toate  acţiunile  noastre,  şi  anume  legătura  permanentă  cu

cetăţeanul şi implicarea activă în orice aspect în care se impun măsuri de sprijinire a acestuia sau de

eliminare a  disconfortului  creat  prin acte sau fapte produse cu încălcarea legii, indiferent de factorul

perturbator. Chiar dacă în anumite situații legea nu oferă suportul necesar pentru soluționarea sesizărilor

preluate spre rezolvare, scopul nostru  prioritar este de a găsi rezolvarea  problemelor, în faţa măsurilor

de sancţionare.

Obiectivele, așa cum au fost ele  propuse pentru anul 2021, sunt prezentate în continuare:

1. Menținerea ordinii publice şi a siguranţei cetăţenilor pe raza teritorială a Municipiului Slobozia

care constituie și obiectivul primordial al activității;

2. Punerea unui accent deosebit și măsuri prioritare pentru siguranța cetățenilor pe segmentul stradal; 

3. Creşterea gradului de vizibilitate al poliţiei locale. Creşterea nivelului de încredere a populaţiei,

dezvoltarea  şi  perfecţionarea  sistemului  relaţional  şi  de  comunicare  cu  partenerii  din  cadrul

societăţii civile;

4. Optimizarea capacităţii de acţiune şi creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului prin menţinerea

unui procent aproape de 100% a intervenţiilor sub 10 minute la reclamațiile/sesizările semnalate

prin intermediul dispeceratului poliţiei locale sau S.N.U.A.U. 112;
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5. Instruirea  şi  verificarea  permanentă  a  polițiștilor  locali  cu  privire  la  modul  de  abordare  a

cetăţenilor, a respectului şi condescendenţei de care trebuie să dea dovadă în relaţiile cu aceştia;

6. Dezvoltarea și extinderea sitemului de supraveghere video din municipiul Slobozia, în special în

cartierul Bora și cartierul Slobozia Nouă;

7. O mai bună gestionare a resurselor umane, financiare şi logistice,  prin prioritizarea acestora, în

funcţie de obiectivele stabilite.

        CAPITOLUL II – TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ

Pentru  ca  procesul  de  asigurare  a  transparenței  instituționale  să  fie  eficient  și  să  furnizeze

rezultatele așteptate s-a acordat o atenție deosebită componentei referitoare la resursele umane alocate

pentru toate domeniile de activitate, în așa fel încât, să se asigure un flux instituțional normal. 

Creșterea  continuă  a  cererii  de  participare  din  partea  societății  civile  la  tot  ce  înseamnă

menținerea ordinii sociale și a regulilor de conviețuire socială ne-a determinat  să acționăm consecvent

pentru a fi cât mai eficienți și mai responsabili în realizarea serviciului polițienesc. Astfel, am dezvoltat

o precupare permanentă pentru toate domeniile de competenţă, dar și pentru rezultatele obţinute pe

care le expunem public în rapoartele de activitate lunare afișate pe site-ul instituției.

De asemenea,  periodic  pe  pagina  de  facebook  au  fost  publicate  diverse  articole  de  interes

public,  fiind prezentată  activitatea  instituției  sau punctul  de vedere al  Poliţiei  Locale cu privire  la

diferite  probleme ridicate  de cetățeni  sau la  situațiile  care  privesc  comunitatea  locală  prin  prisma

atribuțiilor stabilite prin legea de organizare și funcționare a instituției. 

Întreaga activitate a instituției se circumscrie cetățeanului, nevoilor sale, asigurării integrității

fizice și patrimoniale ale acestuia și nu în ultimul rând creării și menținerii unui climat de normalitate

civică.  Pentru aceasta cetățenii au la dispoziție două numere de telefon, 0243/955 și 0752095704, cu

legătură  directă  la  Dispeceratul  Poliției  Locale  Slobozia  unde  pot  face  sugestii  sau  sesizări,  pe

domeniile de competență, 24 de ore din 24.  

În același timp, prin intermediul site-ului instituției, cetățenii au posibilitatea de a se informa

rapid  despre  domeniile  de  competență  sau  despre  activitățile  specifice  desfășurate  și  de  a  sesiza

eventualele încălcări ale prevederilor legale.

Existența  platformei  propuse în  cadrul  proiectului  ”Municipiul  Slobozia  Smart  City 2019”,

permite implicarea directă a locuitorilor orașului alături de administrația locală la găsirea de soluții

într-un timp scurt la problemele ce afectează viață de zi cu zi a cetățenilor. Aplicația „City Health” este

accesibilă cu un singur clik de pe orice dispozitiv conectat la internet și permite cetățenilor să raporteze
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și să cartografieze problemele care îi deranjează în oraș. Fie că vorbim de deranjarea ordinii și liniștii

publice,  de  gunoaie  depozitate  în  mod  necorespunzător,  gropi  în  asfalt,  lucrări  nesemnalizate,

semafoare defecte,  bunuri urbane deteriorate,  defecțiuni  la sistemele de utilități,  marcaje șterse sau

blocaje în trafic.

Poliția  Locală Slobozia a depus toate  eforturile  necesare pentru a  deveni  o instituție  foarte

vizibilă, prezentă în viața de zi cu zi a cetățenilor, cu un impact direct asupra calității vieții și a gradului

de încredere sub care se desfășoară interacțiunile sociale, în toată diversitatea lor. De aceea, așteptările

cetățenilor  cu privire  la  activitatea  instituției,  la  calitatea  serviciilor  oferite,  sunt  din ce  în  ce  mai

crescute,  iar  nevoia  de  dialog  și  transparență  publică  este  din  ce  în  ce  mai  pregnantă.  Așadar,

rezultatele activității serviciului oferit trebuie să corespundă unor standarde din ce în ce mai înalte și

trebuie să se traducă printr-un impact pozitiv clar asupra acelor aspecte ale vieții cetățenilor aflate sub

competența Poliției Locale Slobozia. 

În ceea ce priveşte accesul la informaţiile de interes public, în perioada analizată au fost primite

7 solicitări, adresate atât de mass-media locală, cât şi de cetăţeni pe diferite probleme de interes public,

cărora li s-a răspuns în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001. 

Pe ansamblu, de-a lungul celor aproape 17 ani de activitate, din care 12 ca poliție locală cu

competențe extinse stabilite prin Legea nr. 155/2010, rezultatele noastre, verificabile prin schimbările

vizibile la nivelul municipiului precum și prin rezultatele cuantificabile oferite de numărul faptelor de

natură contravențională sancționate, alături de  structura încadrărilor juridice ale acestora, dar și nivelul

de  pregătire  și  dotare  de  care  dispunem,   au  urmat  un  curs  sistematic  ascendent  și  demonstrează

evoluția pozitivă din toate punctele de vedere.

        CAPITOLUL III – INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

 Indicatorii de performanţă permit examinarea şi indicarea viabilităţii strategiei de performanţă,

în vederea realizării obiectivelor precise ce decurg din aceasta,  cu oferirea unei imagini clare asupra

evoluţiei şi anticipării performanţei.  

În ansamblu, activitatea anuală pe 2021 a instituţiei noastre, se poate reprezenta succint prin datele

cuprinse în lista indicatorilor de performanţă:

Total sancţiuni contravenţionale aplicate – 8069

   din care : -amenzi: 3733 cu o valoare de – 1.242.729 lei

                   -avertismente: 4336

   din total sancţiuni :  - pentru încălcarea OUG nr.195/2002  – 2416
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                                   - pentru încălcarea Legii nr.61/1991    – 1.798

                                   - pentru încălcarea Legii nr.55/2020    – 2.628

                                   - pentru încălcarea HCL nr. 106/2009  –    735

                                   - pentru încălcarea HCL nr. 255/2017  –    361

                                   - altele                                                   –    131

- Infracţiuni : 17

   din care în flagrant: 17

- Infractori prinşi: 24

   din care:  prinşi în colaborare cu agenţii poliţiei municipale : 14

                   prinşi şi predaţi poliţiei : 10

- Persoane identificate: 21.404 din care 17.203 legitimate şi 4201 verificate în baza de date M.A.I.

- Persoane invitate la sediul Poliţiei Locale: 498

- Persoane luate în evidenţă:  2

din care :  -persoane fără domiciliu: 1

                -persoane cu afecţiuni psihice: 1

- Pânde executate:  12

- Acţiuni de însoţire funcţionari publici:  101

- Înmânare de documente: 1109

 din care : afişare PVCC: 916

                 înmânare ordine CMJ: 91

                 alte documente: 102

- Măsuri de ordine:  72

  din care la : -manifestări cultural-artistice : 17

                      -manifestări sportive : 19

                      -lăcaşe de cult : 10

                      -alte cazuri : 26

- Reclamaţii şi sesizări: 2.638

din care:  * la Legea nr. 61/1991:  1.183

                * la HCL nr. 106/2009:     242  

                * la HCL nr. 255/2017:     494 

                * alte încadrări juridice:   719

din totalul reclamaţiilor :

 transmise telefonic – 2.444

                 din care de la SNUAU 112 – 13 
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 formulate verbal – 56

 depuse în scris – 127

 primite în patrulă mixtă cu Poliția Municipiului – 11.

Dintre toţi aceşti indicatori, numărul de sancţiuni aplicate pe parcursul anului, reprezintă un indiciu

concludent  asupra modului  în care s-a desfăşurat activitatea şi a volumului  de muncă în care este

prezentat fiecare aspect al vieţii comunităţii. 

O imagine sugestivă a realizărilor pe acest an o oferă datele din următorul tabel :

NR.
CRT.

DOMENII DE ACTIVITATE TOTAL
TOTAL AV. AS. AM. VAL. 

1

CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE : 
OUG 195, HCL 106 -  1.5, 1.11, 1.16, 1.19, 9.3, 9.7; 
OG 43 – 43 lit. e; HCL 255 / 2017; 

2.880 993 939 948 287.794

2
TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, 
CERŞETORIE : HCL 106 – 3.40, 9.8; 
LG 61- fără art. 2.14 şi 2.17.

1.822 417 69 1336 339.300

3
PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR 
PANDEMIEI COVID-19 2628 146 1557 925 512.235

4

DISTRUGEREA, DETERIORAREA DOMENIULUI  
PUBLIC : HCL 106 – 1.1, 1.4, 1.12, 1.13, 1.14, 3.29, 3.30,
5.4, 5.5, 5.9, 9.2;  LG 24 – art. 5 lit. c, art. 21 lit. a şi j. 30 5 3 22 3.775

5

SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR  
HCL 106 – 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 1.17, 3.2, 3.3, 3.4, 3.14, 
3.15, 3.16, 3.17,  3.19, 3.20, 3.26, 3.27, 3.32, 3.33, 3.37, 
3.39, 3.41, 3.42, 3.43, 5.3, 7.6, 9.5, 9.6; 
LG 24 – art. 21 lit. g ; OUG    78 – 51.1 a.; HCL 111.

402 81 39 282 47.875

6

ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 
PUBLIC : HCL 106 – 1.8, 1.10, 3.1, 3.23, 3.24 (1), 3.24 
(2), 3.38; LG 24 – art. 21 lit. e; LG  421 .

125 19 12 94 24.500

7

NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC :
HCL 106 – 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.25, 3.28, 3.31; LG 
61 – 2.14; OG 43 – 43 lit. b.

6 1 - 5 650

8

POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA PUBLICĂ : 
HCL 106 – 3.7, 3.22, 3.34, 7.2, 7.4, 7.5; LG 24 – fără art. 5
lit. c şi art. 21 lit. a, e, g, j,

23 8 5 10 3.400

9
ANIMALE ÎN LIBERTATE : HCL 106 –  5.8, 7.3, 7.7 ; 
LG 61 – 2.17. 25 10 9 6 800

10 COMERŢ ILEGAL : HCL 106 – 9.1; LG 12 ; 
LG 145/2014; HG 947; OG 99 7 - 3 4 800

11 ALTELE 121 12 8 101 21600
T O T A L 8.069 1.692 2.644 3.733 1.242.729

După cum se poate observa în tabelul prezentat, cele două domenii de activitate definesc  în mod

clar specificul instituției noastre, care se completează în această perioadă cu măsurile pe linia prevenirii

și combaterii noului coronavirus Covid 19 caracterizate prin activități și acțiuni care s-au materializat
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într-un procent  de  91 % din totalul  rezultatelor  obținute în acest  an.  În condițiile  date,  nu numai

ponderea lor este de remarcat ci și impactul efectiv asupra întregii comunități.

Indicatorii  de  performanţă  asociați  activităților  desfășurate  de  compartimentele  din  cadrul

instituției în anul 2021 evidenţiază faptul că Poliția Locală Slobozia şi-a îndeplinit obiectivele stabilite

şi a reuşit să contribuie la efortul comun al instituţiilor din sistemul de ordine publică şi siguranţă

naţională pentru asigurarea unui nivel de securitate corespunzător în cadrul comunității locale.

Într-o  reprezentare  grafică  ne  aflăm  pe  o  pantă  ascendentă  ca  efect  direct  al  situației

determinate de pandemia  Covid -19 și  a măsurilor  restrictive impuse prin actele  normative pentru

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19.

CAPITOLUL IV - SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI COMUNITĂŢII

4.1 Menținerea ordinii și liniștii publice
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Un domeniu deosebit de important în activitatea instituției este cel de asigurare şi menţinere a

ordinii publice, scop în care au fost desfășurate permanent acțiuni pentru prevenirea tulburărilor sau a

altor manifestări de încălcare a normelor de conviețuire socială în vederea menținerii unui echilibru

social  corespunzător  dezvoltării  armonioase  a  comunității.  Fiind  un  sector  de  activitate  căruia  în

general i se alocă o mare parte din resurse şi care, prin specificul său, va capta permanent atenţia

tuturor structurilor cu atribuții în domeniu, întreaga organizare a activităţii instituţiei noastre are ca

punct  central  tocmai  acest  aspect,  fără  a  se  neglija  și  aspectele  ce  țin  de  domeniul  circulației  pe

drumurile publice.  

Dispunerea tuturor echipelor de patrulare în teren, pe cele două schimburi de lucru, pe diferite

zone  şi  intervale  de  timp,  în  funcţie  de  situaţia  operativă,  s-a  realizat  urmărindu-se  permanent

preîntâmpinarea faptelor  de tulburare a liniştii  şi ordinii  publice,  dar și zonele în care de obicei se

comit fapte de natură contravențională. Menţinerea unui climat de siguranţă publică în mediul stradal a

reprezentat un obiectiv prioritar al Poliției Locale Slobozia, abordarea în acest domeniu fiind axată în

principal pe apropierea de comunitate și pe intervenția promptă la reclamații sau sesizări  în scopul

stopării incidentelor. Totodată,  întregul efectiv aflat în acţiune, indiferent de serviciul din care face

parte,  are responsabilitatea de a constata  faptele  de natură contravenţională  comise prin încălcarea

prevederilor Legii nr. 61/1991 precum şi a tuturor celorlalte acte normative date în competenţă şi de a

lua măsurile legale.

Nr.
crt. Tipul contravenţiei 2019 2020 2021

1 Tulburarea liniştii publice 724 750 845

2 Consum de alcool pe 
domeniul public 921 423 481

3 Adresarea de 
ameninţări,injurii 255 176 203

4 Refuz de legitimare 98 43 46

5 Altele 209 212 223

Total Legea nr. 61/1991 2207 1604 1798
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Supravegherea instituțiilor de învăţământ şi zonelor limitrofe acestora reprezintă un sector de

lucru  de  mare  importanţă,  activitatea  de  patrulare  cuprinde  în  mod  obligatoriu  zonele  limitrofe

unităţilor de învăţământ, în mod special la orele de început sau final de program şcolar,  traseele de

deplasare în masă a elevilor la şi de la şcoală spre casă sau spre gară şi autogară,  parcurile din imediata

vecinătate a acestor puncte de îmbarcare.  Ajutaţi de existenţa camerelor de supraveghere video dar și a

personalului, poliţiştii locali au acoperit mai eficient problemele specifice, constatând în acest an un

număr mult redus de evenimente. Astfel, pe probleme cuprinse în sfera noastră de competenţe, au fost

legitimate  şi  îndepărtate  20  de   persoane  care  nu-şi  justificau  prezenţa  în  zona  şcolilor,  au  fost

sancţionate  6  persoane care au pătruns în mod neautorizat în instituţiile şcolare, s-a intervenit în 3

cazuri în care a fost necesară rezolvarea conflictelor între elevi.

Patrulele de polițiști  locali,  în special  cele pedestre, au avut zilnic în itinerariul  de patrulare

incluse parcurile, zonele de agrement și alte spații verzi, avându-se în vedere faptul că aceste zone sunt

intens frecventate de către locuitorii municipiului și, cel puţin în perioada de vară, impun o atenţie

deosebită. Cu o  scădere a numărului total de sancţiuni de cca. 5 % faţă de anul precedent,  rămân în

atenţie totuşi încălcările Legii nr. 61/1991, ieşind în evidenţă Parcul E14 unde au fost constatate 29 de

abateri la Legea nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
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2021
Încadrarea Sancţiuni

Total
Legea
nr.61

HCL
nr.106 Altele Am. Av. 

scris
Av.

verbal
Parcul Tineretului 12 11 15 16 15 7 38
Parcul Mihail Sadoveanu 11 8 4 8 5 10 23
Orăşelul Copiilor 5 2 3 3 0 7 10
Parcul CFR 26 26 0 40 5 7 52
Parcul E 14 29 16 13 45 10 3 58
Parcul de Est 4 4 5 8 4 1 13
Parcul Mihai Eminescu 6 3 2 7 3 1 11
Parcul Ialomiţa 6 3 13 5 11 6 22

În același timp, la o analiză atentă, se remarcă faptul că sunt anumite zone restrânse, pe care

trebuie să ne concentrăm atenţia şi în care, prin orice metode de prevenire, informare sau prin acţiuni

de combatere, să ne atingem scopul de reducere a numărului de fapte comise prin încălcarea legii.
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Ies în evidenţă: 

Nr.
crt. ZONA TOTAL

sancţiuni
Legea nr.
61/1991 Altele

1 CD Gherea-Al. Parcului-Al. Pieţii 719 230 489
2 Str.Decebal-zona Spital Jud. 230 28 202
3 Al. Vânători-Al. Rondă 501 92 409
4 Cosminului 339 60 279
5 Zona Piața Cuza Vodă 386 130 256
6 Cartier Bora 382 199 183

După cum se poate observa zonele predispuse la comiterea de fapte antisociale sunt CD Gherea - Al.

Parcului - Al. Pieţii  și  cartierul  Bora unde au fost  constatate  și  aplicate  un număr relativ  mare de

sancțiuni  conform Legii  nr.  61/1991 republicată,  pentru  sancţionarea  faptelor  de  încălcare  a  unor

norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii.
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În perioada  de raportare  polițiștii  locali  au desfășurat  acțiuni  preventive,  precum și  acțiuni

specifice și punctuale, în  baza planurilor de măsuri, după cum urmează:

Planul de măsuri nr. 2018/16.02.2021  pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură să

aducă atingere normelor  legale  ce reglementează  activitatea  de alimentație  publică.  Astfel,  au fost

verificate  123  de  societăți  comerciale  cu  profil  de  restaurante,  baruri,  terase  permanente.  Dintre

acestea, 36 nu mai au activitate (sunt desființate) sau sunt închise temporar, pentru 41 dintre acestea au

fost acordate termene reprezentanților legali în vederea intrării în legalitate, prin obținerea vizei pe anul

în curs pe Autorizația emisă de Primăria Slobozia.

Planul  de  măsuri  nr.  4165/02.04.2021 pentru  prevenirea  și  combaterea  faptelor

contravenționale ce aduc atingere aspectului estetic și gospodăresc al municipiului, unde s-a urmărit în

principal prevenirea faptelor prin care se încalcă dispozițiile H.C.L. nr.106/2009, art.3.17 și anume

”depozitarea ambalajelor sau a gunoiului rezultat în urma salubrizării instituțiilor, spațiilor comerciale,

de producție  și  a trotuarelor,  sau a deșeurilor  menajere  provenite  din locuințe,  în coșurile  stradale

pentru hârtii.” Au fost aplicate peste 30 de sancțiuni contravenționale.

Planul  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.

Planul de acțiune nr. 12.241/28.09.2021 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 cursul anului de raportare, instituţia noastră a fost gazdă pentru persoanele vârstnice, în cadrul

unui program inițiat de Clubul Seniorilor “Răsărit în Amurg", unde au aflat în ce constă activitatea

Poliţiei Locale Slobozia, urmărind slide-uri powerpoint cu acțiunile desfășurate în scopul combaterii

faptelor de natură contravențională sau penală. Întâlnirea cu persoanele în vărstă a avut un caracter

interactiv  și  a  îmbinat  problematica  preventivă  cu  fapte  concrete,  fiind  abordate,  în  principal,

problemele ce se întâlnesc în mediul urban, atât din punct de vedere al ordinii și liniștii publice, cât și

din punct de vedere rutier.

Salubritatea și gestionarea deșeurilor 
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Situația actuală a gestionării deșeurilor este permanent în atenția instituției noastre ca obiectiv

important cu impact major în ce privește aspectul estetic și gospodăresc al municipiului, dar și asupra

vieții tuturor locuitorilor orașului. Drept pentru care, Poliția Locală Slobozia a intensificat eforturile de

combatere a depunerilor necontrolate de deșeuri, inclusiv prin îmbunătățirea capacității de intervenție,

cu utilizarea  de  noi  tehnologii  de monitorizare  video a  drumurilor  de acces  către  zona de  nord a

municipiului, dar și a căii de acces către platforma de la Slobozia Nouă. În acest fel, autorii faptelor de

natură contravențională sunt depistați, identificați și corijați în intenția de a dezvolta spiritul civic, dar

și pentru a menține sub control depozitările ilegale de deșeuri.

De asemenea, în atenţia noastră au fost toate terenurile neconstruite, inclusiv în cartierele Bora

şi Slobozia Nouă, platformele gospodăreşti, malurile râului Ialomiţa, terenurile forestiere amplasate la

marginea municipiului. Cea mai frecventă abatere a fost cea de murdărire a domeniului public prin

aruncarea diferitelor deşeuri (resturi alimentare, ambalaje din hârtie, coji de semniţe, etc.), pentru care

s-a aplicat un număr de 280 sancţiuni contravenționale.

Depozitarea deșeurilor menajere sau a deșeurilor de orice fel în afara platformelor gospodărești

sau în coșurile stradale de gunoi a stat la baza aplicării unui număr de 16 sancțiuni. Nu au fost trecuți

cu vederea nici cei care au colectat sau au împrăștiat  deșeurile din containere, situație în care au fost

aplicate 35 de sancțiuni.

Totodată, trebuie să aducem în atenție inclusiv murdărirea domeniului public prin neglijența

deținătorilor de animale de companie care nu s-au dotat cu pungi sau materiale de curățenie, absolut

necesare la plimbarea acestora, sau neglijența odată cu lăsarea în libertate a animalelor, fapte pentru

care au fost aplicate 36 de sancțiuni. 

Cerșetoria

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 adrese către D.G.A.S.P.C Ialomița
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cu privire la minorii depistați în zonele aglomerate ale municipiului, apelând la mila cetățenilor, în

vederea luării măsurilor ce se impun potrivit competențelor.

Fumatul în spații închise

Pentru încălcările legislaţiei privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor

din tutun, instituția noastră a acționat în mod deosebit în spațiile destinate  instituțiilor de învățământ,

în zona unităților comerciale, în zona locurilor de joacă pentru copii, dar și în cazul autovehiculelor

utilizate  pentru  transportul  public,  inclusiv   cel  efectuat  în  regim  de  taxi. Urmare  a  încălcărilor

depistate, pe parcursul anului 2021, în baza competențelor legale,  pe acest segment de activitate au

fost  aplicate  51  de  sanțiuni,  din  care  40  de  amenzi.  În  același  timp,  pentru  prevenirea  încălcării

prevederilor legale, au fost desfășurate și acțiuni de control în unitățile de alimentație publică, unde au

fost atenționate persoanele juridice cu privire la obligațiile ce le revin în scopul respectării dispozițiilor

acestei legi.

       Disciplina în construcții și afișajul stradal

În  domeniul  disciplinei  în  construcții,  în  concordanță  cu  competențele  stabilite  prin  legea

poliției  locale,  au  fost  verificate  construcţiile  executate  fără  forme legale  (garaje,  tonete,  panouri,

împrejmuiri, etc), iar pentru abaterile constatate s-au dispus măsurile prevăzute de prevederile Legii nr.

50/1991 republicată, modificată și completată, privind disciplina în construcții. 

Totodată,  pentru  clarificarea  tuturor  aspectelor  de  avizare  și  autorizare  a  construcțiilor

împreună  cu  funcționarii  publici  din  cadrul  Direcției  Urbanism și  Servicii  Utilități  Publice  am

desfășurat un număr de 19 acțiuni comune, de control, la obiectivele aflate în curs de execuție,  ori de

desființare a unor împrejmuiri, precum și de clarificare a unor situații legate de partea de execuție a

lucrărilor. 

În domeniul afişajului stradal, poliţiştii locali au efectuat acțiuni specifice, exacte, care au avut

ca scop depistarea și identificarea agenților economici și a punctelor de lucru ale acestora care dețin

panouri  publicitare  mobile  (spații  comerciale,  farmacii,  case  de  amanet,  case  de  schimb  valutar,

societăți ce au ca obiect de activitate servicii funerare, etc), fără documentațiile prevăzute de Legea nr.

185/2013, republicată, privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate și a celor stabilite de

H.C.L.  nr.  96/2011  privind  aprobarea

Regulamentului  referitor  la  organizarea,

autorizarea  și  amplasarea  mijloacelor  de

publicitate pe raza municipiului Slobozia.

       Persoane fără adăpost 
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       În timpul desfășurării activității zilnice, au fost depistate toate persoanele fără adăpost de pe raza

municipiului, drept pentru care au fost conduse și predate centrelor speciale sau Spitalului Județean de

Urgență  Slobozia.   Așadar,  la  acest  moment  avem în  evidență  11  astfel  de  persoane,  dintre  care

jumătate  își  petrec timpul  în cea mai  mare parte  la Adăpostul  de noapte al  Direcției  de Asistență

Socială din cartierul Bora.  O parte dintre acestea nu acceptă acest sprijin decât în perioadele în care

temperaturile sunt foarte scăzute. În acest context, polițiștii locali localizează permanent persoanele

fără adăpost în încercarea de a elimina, atât cât se poate, disconfortul pe care uneori aceștia îl crează în

zona societăților comerciale, pe scările de bloc sau sub balcoanele unor blocuri de locuințe.

4.2 Prevenirea și combaterea fenomenului infracțional 

În activitatea desfăşurată în echipe proprii sau în patrule mixte cu agenţii Poliţiei municipiului

Slobozia, au fost constatate 17 fapte de natură infracţională.

 În data de 13 ianuarie 2021, în jurul orei 19.25, la dispeceratul instituției s-a primit o sesizare

telefonică cu privire la faptul că o persoană de sex masculin aflată pe strada Aleea Rondă, zona fostei

Policlinici cu Plată prinde în brațe fetele. Polițiștii locali s-au deplasat în cel mai scurt timp la fața

locului și în baza informațiilor obținute au reușit prinderea reclamantului pe bd. Chimiei. S-a efectuat

control corporal și ulterior persoana în cauză a fost condusă la sediul Poliției Municipale și predată fără

a prezenta urme sau semne vizibile de violență pe corp.

În data de 02.02.2021, polițiștii  locali au depistat pe strada Ciprian Porumbescu, 4 persoane ce

transportau cu un atelaj  hipo material  lemnos a cărei  proveniență nu a putut fi  justificată,  reieșind

ulterior  că fusese sustras.  A fost  sesizată  Poliția  Municipală  care a preluat  cazul,  prejudiciul  fiind

recuperat.

În cursul nopților  de 4  respectiv 12 februarie 2021, politiștii locali aflați în patrulă mixtă cu

agenți din cadrul Poliției Municipiului Slobozia, au depistat pe raza municipiului, doi conducători auto

care, au condus autovehiculele pe un drum public aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. 

În data de 18.02.2021, în jurul orei  09:30, am fost sesizați  de către un conducător al unui

mijloc de transport în comun cu privire la faptul că în Autogara Slobozia se află 2 persoane de sex

masculin care abordează călătorii pretinzând că sunt polițiști în civil. Polițiștii locali s-au deplasat în

zona indicată  depistând cele  două persoane ce corespundeau descrierii.  S-a  procedat  la  efectuarea

controlului corporal sumar și al bagajelor, persoanele fiind conduse la sediul Poliției Municipale și

preluați de către lucrătorii B.I.C.

În noaptea  de 27 martie  2021,  polițiștii  locali  aflați  în  patrulă  mixtă  cu  agenți  din cadrul

Poliției  Municipiului  Slobozia  au  depistat  pe  raza  municipiului  o  persoană  de  sex  masculin  ce

17



conducea  auto având permisul  suspendat.  A fost  întocmit  dosar  penal  de  către  agentul  din cadrul

Poliției Municipale.

În  data  de  12  aprilie  2021,  polițiștii  locali  aflați  în  patrulă  mixtă  au  depistat  pe  raza

municipiului Slobozia o persoană de sex masculin ce conducea un autovehicul pe un drum public fără

a poseda permis de conducere. Persoana în cauză a fost condusă la sediul Poliției Municipale pentru

continuarea cercetărilor.

În  data  de  27.04.2021,  urmare  unei  sesizări  telefonice  primite  la  dispeceratul  instituției,

polițiștii locali au depistat în incinta unei unități de alimentație publică, o persoană de sex masculin,

aflată în stare de ebrietate, având asupra sa un cuțit. S-a procedat la efectuarea controlului corporal

asupra persoanei și ulterior aceasta a fost condusă și predată agenților din cadrul Poliției Municipale. 

În data de 08 mai 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. Persoana în cauză a fost condusă la Spitalul Județean pentru recoltarea de probe

biologice.

În data de 17.05.2021, în jurul orei 12:45, polițiștii locali aflați în exercitarea atribuțiilor de

serviciu pe bd. Matei Basarab, zona bloc U19, au observat o persoană de sex masculin care, la vederea

polițiștilor locali a traversat strada aruncând din mână un telefon mobil. În urma acestuia a traversat și

o persoană de sex feminin plângând, declarând verbal că telefonul îi aparține și îi fusese sustras de

persoana de sex masculin cu care a avut un conflict în parcul CFR. S-a solicitat sprijinul agenților din

cadrul  Poliției  Municipale,  persoanele implicate  fiind conduse la  sediul  poliției  pentru continuarea

cercetărilor.

În data de 25 iunie 2021, polițiștii locali aflați în patrulă mixtă au fost sesizați cu privire la

faptul  că  persoane  necunoscute  au  sustras  bunuri  dintr-o  unitate  comercială.  Urmare  a  vizionării

imaginilor  surprinse de camerele  de supraveghere video amplasate  în interiorul  societății  s-a reușit

identificarea persoanelor vinovate. Cazul a fost preluat de Poliția Municipiului Slobozia.

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
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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.

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 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  municipiului,  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.

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,  materialele  pirotehnice  fiind  ridicate,  iar  persoanele

depistate, conduse la sediul Poliției Muncipiului Slobozia în vederea continuării cercetărilor.

Contestațiile la actele de constatare:

Pe parcursul acestui  an,  față de cele 4620 sancțiuni cu amendă și/sau puncte de penalizare

aplicate, au fost înregistrate până la acest moment, 20 de contestații, adică 0,43 % din total. Având în
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vedere procedurile destul de greoaie care se regăsesc în activitatea de soluționare a contestațiilor, au

fost judecate doar 9 dintre ele, fără a fi fost anulat vreun proces verbal de constatare a contravenției, cu

mențiunea că într-un singur caz, amenda a fost transformată de către instanță în avertisment. 

Ponderea litigiilor a avut ca obiect contestarea proceselor verbale întocmite de polițiștii locali în

temeiul O.U.G. nr. 195/2002 republicată, privind circulația pe drumurile publice, în temeiul Legii nr.

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

ordinii şi liniştii publice, precum și a celor întocmite în baza Legii nr. 55/ 2020 privind unele măsuri

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

4.3 Circulația pe drumurile publice     

 În decursul ultimilor ani, circulaţia rutieră a cunoscut în municipiul nostru o evoluție explozivă,

datorită ritmurilor înalte de creştere a parcului auto, a numărului posesorilor de permise de conducere,

concomitent cu dezvoltarea şi modernizarea reţelei de drumuri. În raport cu acestea s-a manifestat şi o

oarecare deteriorare a disciplinei în traficul rutier care a determinat creşterea continuă a numărului

accidentelor  de  circulaţie  şi  a  consecinţelor  acestora,  fapt  ce  a  necesitat  îmbunătăţirea  sistemului

legislativ,  diversificarea  mijloacelor  de  prevenire  şi  combatere  a  încălcării  regulilor  de  circulaţie,

acţiunilor  de propagandă rutieră,  toate  acestea urmând să imprime necesitatea respectării  normelor

legale.  

Pentru  asigurarea  fluenţei  şi  siguranţei  traficului  rutier,  precum  şi  pentru  protejarea

participanţilor  la  trafic,  Poliția  Locală Slobozia exercită  anumite  competenţe conferite  de legea de

organizare și  funcționare în domeniul  circulaţiei  pe drumurile  publice.  Astfel,   instituția  a acționat

permanent  în  scopul  consolidării  prezenţei  pe  segmentele  de  lucru  precum  oprirea, staţionarea,

parcarea  autovehiculelor,  accesul  interzis,  pietoni,  biciclişti,  conducători  de mopede şi  vehicule  cu

tracţiune animală, dar și pentru verificarea  integrității mijloacelor de semnalizare rutieră, în același

timp cu extinderea măsurilor de preîntâmpinare a circumstanţelor de risc sporit la trafic.

 În  condițiile  date,  asigurarea  fluenței  circulației  rutiere  și  pietonale  acoperă  pe  deplin

potențialul de lucru al serviciului nostru specializat în domeniul circulației pe drumurile publice,
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compus din 8 polițiști  locali,  care,  în  funcție  de activitățile  desfășurate,  primesc sprijin  din partea

întregului personal cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice.

Pentru a reda o imagine de ansamblu a stadiului actual în care se află creşterea parcului auto, dorim să

evidențiem faptul că, la acest moment, în bazele de date ale Direcției de Impozite și Taxe din cadrul

primăriei  Slobozia,  figurează  ca  înmatriculate  în  municipiul  nostru  aproximativ  21  000  de

autovehicule,  comparativ  cu cele  cca.  13.500 în 2009. Asta înseamnă un șir  lung de autovehicule

așezate unul în spatele celuilalt pe o distanță de aproximativ 92 km, în condițiile în care, Slobozia are

la acest moment cca. 89,3 de km de străzi, fără să mai luăm în calcul toate celelalte autoturisme aflate

în  tranzit  sau  cele  înmatriculate  în  alte  localități.  În  contextul  acestei  evoluții  mai  mult  decât

spectaculoase a numărului de autovehicule înmatriculate la nivelul municipiului Slobozia,  instituția

noastră s-a implicat  activ,  astfel  încât,  la acest  moment circulația  rutieră  se desfășoară la un nivel

corespunzător, cu imobilizarea autovehiculelor în mod regulamentar, la bordură și, cel mai important,

cu un trafic  ce se realizează  în  limitele  regulamentului,  circulația  rutieră  realizându-se normal,  pe

principalele bulevarde, pe câte două benzi pe sens, așa cum sunt marcate și semnalizate arterele rutiere.

În același  timp,  ca efect  direct  al  acțiunilor  desfășurate  este  important  de menționat  că în prezent

opririle și staționările autovehiculelor se realizează corect fără blocarea trotuarelor și aleilor pietonale

sau cu ocuparea terenurilor destinate spațiilor verzi.  

        Totodată, față de anii precedenți, deplasarea atelajelor hipo pe raza municipiului  a fost ținută sub

control, fiecare situație fiind abordată cu cea mai mare atenție, însoțită de recomandarea de a se utiliza,

în  mod  special,  drumurile  de  exploatație  agricolă,  așa  încât,  la  acest  moment  considerăm  că

disciplinarea deţinătorilor şi conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală este o problemă rezolvată,

situațiile în care aceștia sunt depistaţi pe arterele din interiorul municipiului, pe care au accesul interzis,

sunt chiar izolate.
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        Trebuie subliniat faptul că, în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are atribuţii

limitate,  raportate  la  prevederile  O.U.G.  nr.  195/2002  republicată  privind  circulația  pe  drumurile

publice, acționând în mod special pentru asigurarea fluenţei circulaţiei pe drumurile publice din raza

teritorială de competenţă,  depășirea masei maxime autorizate, respectarea regulilor de circulație de

către pietoni, bicicliști, vehicule cu tracțiune animală și nu în ultimul rând pentru depistarea situațiilor

de încălcare a normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis.

Drept pentru care, cu respectarea cadrului legal și a efectivelor aflate la dispoziție încercăm să urmărim

respectarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice și să menținem permanent o disciplină în

trafic precum și în zonele de parcare, la un nivel care să permită  fiecărui conducător auto să poată

efectua  deplasările  în  interiorul  localității  în  mod  previzibil,  eliminând  ambuteiajele  și  menținând

totodată o fluență care să garanteze siguranța participanților la trafic, cu precădere a pietonilor.

       Având în vedere evoluția situației operative în domeniul circulației pe drumurile publice,  putem

spune că, în perioada de raportare, circulaţia rutieră a înregistrat la nivelul municipiul nostru un volum

de trafic tot mai ridicat ca o consecință a dezvoltării continue a parcului auto și a creşterii numărului de

autovehicule ce tranzitează localitatea, concomitent cu acestea s-au evidențiat mai multe aspecte de

încălcare  a  normelor  rutiere  care  au  impact  direct  asupra  accidentelor  și  a  evenimentelor  rutiere.

Astfel, din evidențele Poliției Rutiere, la nivelul municipiului Slobozia, numărul accidentelor produse

pe raza teritorială a localității,  pe anul 2021 a fost de 287 dintre care 37 accidente rutiere cu victime.

Dintre acestea 35 accidente ușoare  și 2 accidente grave soldate cu 2 persoane rănite grav și alte 40 de

persoane rănite ușor. Alte 250 de accidente s-au finalizat doar cu pagube materiale. În același timp

trebuie  să  subliniem  faptul  că  principalele  cauze  ale  producerii  acestor  accidente  rutiere  sunt

neacordarea de prioritate atât  autovehiculelor cât și pietonilor și ce este foarte important,  ca aspect

asupra căruia noi avem competență, traversarea neregulamentară.

Anul Oprire
neregulamentară

Acces
interzis

Staționare
neregulamentară Pietoni Altele Total

sancțiuni
2018 1.512 1.211 67 158 596 3.544
2019 2.177 1.069 78 150 680 4.154
2020 1.169 674 68 74 405 2.390
2021 1508 640 114 48 570 2.880

Polițiștii  locali  cu  atribuții  în  domeniul  circulației  pe  drumurile  publice  au  monitorizat

permanent arterele de circulație şi trotuarele aferente acestora, identificând situațiile de nerespectare a

O.U.G. nr.195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările

ulterioare. 

Astfel,  se  poate  remarca  în  tabelul  expus,  nivelul  numărului  de  contravenții  constatate  și

implicit,  de sancțiuni aplicate pe probleme de circulație rutieră și pietonală,  este superior celui din

2020, cu un total de 2.880 sancțiuni înregistrate. Motiv pentru care trebuie să menționăm că, pe lângă
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abaterile constatate la actul normativ de bază privind circulația pe drumurile publice sunt incluse și alte

abateri stabilite prin acte normative emise la nivel local în scopul reglementării regimului de acces şi

circulaţiei pe aleile parcurilor, staţionării şi parcării pentru diferite categorii de vehicule pe domeniul

public ca de exemplu ocuparea fără drept a parcărilor de reședință sau blocarea cu autovehiculul a

platformelor gospodărești.  

 

       În vederea asigurării desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum

şi pentru ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate

în zona drumului public, s-a avut în atenție zilnic, zonele cu valori ridicate de trafic, astfel: 

-  dirijarea  traficului  rutier  și  pietonal  în

imediata  apropiere  a  celor  șase  unități  de

învățământ  pe  care  le  avem  în
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responsabilitate din acest punct de vedere, după un program ce ține exclusiv de orarul școlar, asta

incluzând și școlile Slobozia Nouă și Bora; 

- dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drum pe care s-au executat lucrări de reabilitare a acestora, ori în

punctele în care s-au efectuat reparații care să asigure planeitatea părții  carosabile (sensul giratoriu

Kaufland, str. Lacului, zona blocurilor MB 6-MB 13, etc); 

- asigurarea fluenței și siguranței traficului în toate zonele în care s-au derulat manifestări cultural-

artistice, religioase sau sportive, 

- supravegherea traficului rutier în punctele de lucru ale D.A.D.P. Slobozia pentru toaletări de arbori,

intervențiile la instalațiile de iluminat public, realizarea de lucrări pe suprafețele de parcări etc., precum

și ale  SC Urban SA, acționând inclusiv pentru îndepărtarea autovehiculelor din carosabil acolo unde s-

a impus acest lucru; 

- dirijarea traficului rutier în zona podului peste râul Ialomița unde s-au executat lucrări de reabilitare și

consolidare, dar și în intersecția DN21/DN2A, cu un volum de trafic din ce în ce mai crescut ca efect

direct al utilizării Autostrăzii Soarelui - A2, pe relaţia Bucureşti-Constanţa;

Sistematizarea rutieră la nivelul unei localități, reprezintă un palier deosebit de important în activitatea

administrației publice locale, asigurând derularea fluentă, firească și în deplină securitate a traficului

rutier  și  pietonal.  Având  în  vedere  că  întregul  sistem  de  semnalizare  rutieră,  pe  verticală  și  pe

orizontală, trebuie să fie, în mod obligatoriu, unitar, coerent și explicit, să răspundă nevoii de rezolvare

a unor probleme sau conflicte de trafic în toate zonele aglomerate, pe fiecare arteră rutieră în parte, dar

și în intersecții în mod deosebit, acesta nu poate fi pus în operă fără avizul Poliției Rutiere din cadrul

structurii teritoriale de poliție a M.A.I. Astfel, Biroul Rutier al  Poliției Municipiului Slobozia și Poliţia

Locală  Slobozia  au  desfăşurat  acţiuni  comune  de  verificare  a  modului  în  care  este  asigurată

semnalizarea rutieră, iar pentru o implementare rapidă, constatările din teren au fost incluse în note de

verificare a modului în care este asigurată semnalizarea rutieră în Municipiul Slobozia, vizate de către

primarul localității. Odată avizate, măsurile de executare a lucrărilor necesare au fost luate de către

DADP Slobozia, instituția noastră, verificând, în temeiul prevederilor Legii nr. 155/2010, integritatea

mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizând neregulile constatate privind funcţionarea semafoarelor,

starea  indicatoarelor  şi  a  marcajelor  rutiere  şi  acordând  asistenţă  în  zonele  unde  au  fost  aplicate

marcaje rutiere. În acest fel, au fost încheiate 9 (nouă) note de constatare pentru sistematizare rutieră,

în care au fost identificate segmente şi zone de drum public pe care trebuie să se intervină pentru

amplasarea unor indicatoare rutiere de reglementare corespunzătoare situaţiei actuale a traficului sau

pentru efectuarea de marcaje rutiere, dar și 16 (șaisprezece) căi de circulație rutieră pentru care s-a

propus a se reglementa circulaţia în sens unic.
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Toate aceste constatări au fost transmise către D.A.D.P Slobozia, pentru punerea în practică,

după cum urmează:

- instalarea  unui număr de 38 de indicatoare rutiere;

- îndepărtarea unui număr de  6  indicatoare rutiere;

- realizarea unui număr de 62  marcaje rutiere;

- realizarea de sensuri unice pe 16 artere cu capacitate redusă de preluare a afluxului rutier;

- executarea unui număr de 28 lucrări care să asigure fluența traficului rutier și pietonal; 

- pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier s-a propus ca pe bd. Chimiei, pe sensul de

mers bd. Matei Basarab – bd. Cosminului, în zona parcării amplasate în spatele Consiliului Județean

Ialomița să se aplice un marcaj rutier de ghidare în intersecție pentru a se asigura posibilitatea de viraj

la stânga și a unui marcaj rutier pentru direcția înainte aplicat la extremitatea din dreapta a drumului

public pe o lungime de aproximativ 25 m; 

-  instalarea unei  lămpi suplimentare  de culoare verde intermitent,  pentru a  oferi  posibilitatea  de a

efectua  virajul  la  dreapta  pe  culoarea  roşie  a  semaforului  electric,  culoare  care  va  rămâne  astfel

valabilă doar pentru direcţiile înainte şi la stânga;

- pe toate căile de comunicații intens circulate, în zona trecerilor pentru pietoni, s-a propus instalarea

de dispozitive de calmare a traficului rutier, pentru conducătorii auto fiind o zonă în care trebuie să fie

atenți la posibilii pietoni care pot păși pe carosabil;

- reglementarea modului de acces şi circulaţie în cartierul Slobozia Nouă, în scopul asigurării unui

cadru de siguranţă sporit pentru autovehiculele de transport marfă şi materiale cu masa totală maximă

autorizată mai mare de 3,5 tone, precum și asigurarea spaţiului necesar de manevră a autovehiculelor în

cauză, dar și măsurile necesare, obligatorii în menţinerea confortului urban.

Pentru prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea

autovehiculelor şi accesul interzis s-au desfășurat acțiuni specifice, organizate prin planuri de măsuri,

astfel:

-  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;

-  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.

- Plan 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.
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Autovehicule abandonate

Un  alt  capitol  distinct  în  activitatea  noastră  îl  reprezintă  monitorizarea  autovehiculelor

abandonate, care fac obiectul Legii nr. 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau

abandonate  pe  terenuri  aparţinând  domeniului  public  sau  privat  al  statului  ori  al  unităţilor

administrativ-teritoriale. Localizate şi identificate pentru a degaja domeniul public, şi aşa grevat de

lipsa locurilor de parcare, au fost în cea mai mare parte îndepărtate sau, în anumite situații, repuse în

funcţiune,  la  intervenţiile  poliţiştilor  locali  încă  dinaintea  îndeplinirii  condiţiilor  prevăzute  de lege

pentru a fi astfel declarate vehicule abandonate. Astfel, pe acest segment de activitate, în perioada de

raportare au fost luate în evidenţă un număr de 30  de autoturisme cu un aspect neîngrijit, mai puţin

utilizate, chiar dacă nu au întrunit toate condiţiile pentru a fi declarate abandonate sau fără stăpân,

demersuri efectuate pentru a preîntâmpina situaţia în care legea mai-sus menţionată ar impune ridicarea

lor sau sancţionarea proprietarului. Aceste autovehicule s-au adăugat la cele  61 înregistrate în baza

noastră de date încă din anul 2020.  La intervenţiile susținute ale polițiștilor locali, 35 de deţinători au

repus în funcţiune autoturismele, le-au transportat pe terenuri private sau  le-au predat centrelor de

valorificare a materialelor refolosibile. 

Dispecerat - Supraveghere Video 

          Dispeceratul este conceput şi organizat ca un nod de comunicații, cu rol esențial în primirea,

prelucrarea, centralizarea, stocarea şi comunicarea către conducerea instituției a tuturor informaţiilor

specifice,  provenite de la structurile cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, de la instituțiile

publice,  de la cetăţeni,  dar  și  din activităţile  şi acţiunile polițiștilor  locali  aflați  în teren,  în scopul

realizării unei conduceri şi coordonări eficiente a întregii activități.

Polițiștii  locali  din  cadrul  dispeceratului  au  monitorizat  şi  coordonat  permanent  activităţile

operative, asigurând un important canal informaţional privind transmiterea dispoziţiilor pe direcția de

subordonare,  coordonare  sau  colaborare,  cu  o  comunicare  rapidă  către  conducerea  instituţiei  a

informaţiilor  necesare  în  vederea  luării  unor  decizii  eficiente  pentru  rezolvarea  tuturor  situaţiilor

apărute în zonele de competenţă.

Toate  informațiile  rezultate  din  activitatea  noastră  specifică  sunt  triate  la  nivelul  acestui

compartiment, inclusiv cele provenite din accesarea bazelor de date ale M.A.I. la care avem conexiune

pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Astfel,  dispecerul, ca singur autorizat să acceseze aceste

baze de date, a efectuat 4201 identificări de persoane și de autovehicule. 
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  În  scopul  eficientizării

activităţilor operative pe toate zonele

de lucru, precum și pentru utilizarea

cât mai eficientă a resurselor umane

și materiale,  în cadrul dispeceratului

funcționează  echipamente  dedicate

activității  de  supraveghere  video  a

municipiului  Slobozia,   unde  se

primesc date cu privire la punctele de

interes pentru combaterea faptelor ilegale, ori se urmăresc imaginile transmise în timp real din teren. 

Cu ajutorul acestui sistem de supraveghere video dispecerul identifică situațiile de ilegalitate

din diferite puncte ale municipiului și operativ le transmite în teren polițiștilor locali pentru aplicarea

măsurilor legale. 

Pentru organizarea unei evidenţe riguroase, în cadrul acestui compartiment sunt manipulate,

depozitate  și  gestionate  toate  materialele  și  dotările  pe care  polițiștii  locali  le  iau în  primire  și  le

utilizează  pe  timpul  exercitării  atribuțiilor  de  serviciu,  începând  de  la  armament,  muniție,  camere

portabile de supraveghere audio-video și până la autospecialele de patrulare.

Reclamațiile și sesizările

În  perioada  stării  de  alertă,  la  nivelul  Poliţiei  Locale  Slobozia,  activitatea  de  primire  şi

soluţionare a sesizărilor a continuat să se desfăşoare corespunzător, inclusiv cu primirea persoanelor în

audienţă, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire şi combatere a infectării cu noul coronavirus. 

Pentru  sesizările  cu  caracter  urgent  au  fost  apelate  numerele  de  telefon   0243  955  sau

0752 095 704 cu legătură directă la Dispeceratul Poliției Locale Slobozia, 24 de ore din 24, unde, ca

răspuns s-a acționat eficient în scopul soluționării reclamațiilor sau a problemelor ridicate de cetățeni,

pe anumite zone sau sectoare de activitate din sfera noastră de competență. 

În același timp, o parte din reclamațiile primite la nivelul instituției au fost depuse în format

scris, transmise prin poştă, în format electronic sau depuse personal, ori prin intermediul aplicației

„City  Health”,  oferindu-se  cetățenilor  posibilitatea  de  a raporta  și  de  a  cartografia  problemele

deranjante la nivelul municipiului.

 Astfel, raportat la ultimii doi ani de activitate, în perioada de raportare s-a remarcat o creştere a

numărului de reclamaţii şi sesizări înregistrate la nivelul instituției. O analiză a cifrelor din acest punct

de vedere, indică o evoluţie a numărului de reclamaţii confirmate, iar dintre acestea, predomină cele

determinate de încălcări ale Legii nr. 61/1991 și HCL 255/2017, conform tabelului următor: 
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Nr.crt. 2019 2020 2021

Total reclamaţii 2161 2264 2638

1 Reclamaţii confirmate 1788 1850 2094

2 Reclamaţii la Legea nr. 61/1991 943 1185 1183

3 Reclamaţii la HCL nr. 255/2017 576 386 494

Măsurile luate pe parcursul anului în procesul de rezolvare a reclamaţiilor,  s-au materializat

prin aplicarea unui număr de 1884 sancţiuni (amenzi şi avertismente), ceea ce înseamnă  cca 72 % din

cazuri,  dar  şi  prin  sesizarea  instituţiilor  abilitate  (Poliţia  Municipiului  Slobozia,  Serviciul  de

Ambulanţă, DADP Slobozia, IJJ Ialomița, ISU Ialomița, etc.), sau aplanarea conflictelor constatate.  

Supraveghere Video

În acest  an, pe domeniul  public al  Municipiului  Slobozia,  s-au instalat  un număr de 42 de

camere de supraveghere video tip IP, de rezoluție de 4-5 Mpx, în zonele în care s-au petrecut ori se pot

petrece  fapte  antisociale,  zonele  limitrofe  ale  municipiului  și  în  mod special  pe  căile  de  acces  în

cartierele Bora și Slobozia Nouă, str Filaturii, locuri de joacă pentru copiii din cartier 500 și Parcul

Tineretului, acces auto și pietonal în Piața Agroalimentară (zona Vest). Pentru ca imaginile captate de

camerele  de  supraveghere,  în  unele  zone,  să  poată  fi  vizualizate  în  Dispeceratul  Poliției  Locale
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Slobozia, s-au încheiat protocoale de colaborare cu diferite entități  și s-au instalat noi noduri de rețea.

Totodată,  pe  site-ul  Poliției  Locale

Slobozia  cât  și  al  Primăriei

Municipiului  Slobozia  s-a  oferit

posibilitatea  urmăririi  unui  cadru

reprezentativ  al  municipiului  nostru,

accesând  în  timp  real  imagini  de

ansamblu cu Piața Unirii. 

          În  vederea  stabilirii  cu

exactitate a unor aspecte referitoare la

faptele de natură contravențională sau

penală compartimentul de Supraveghere Video a răspuns solicitărilor instituțiilor statului cu atribuții în

domeniu, printr-un număr de 200 de adrese, totalizând 1,3TB de informații, cu aproximativ 1298 ore

de înregistrări video.

CAPITOLUL V – OPTIMIZAREA RESURSELOR 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege în domeniul ordinii publice instituția noastră a

acționat permanent pentru adaptarea resurselor umane la condițiile factorilor perturbatori cu scopul clar

de a stabili modul de acţiune şi de a evalua necesarul de forţe înainte de orice intervenţie, operațiuni

care au concurat cu succes la menținerea stării de legalitate, de echilibru și pace socială prin care s-a

asigurat  liniștea  publică,  siguranța  persoanei,  a  comunității  și  a  bunurilor. Întrucât  activitatea

polițienească  nu  poate  fi  concepută  fără  o  dotare  specifică  corespunzătoare,  instituția  noastră

beneficiind de sprijinul direct al executivului și al legislativului Municipiului Slobozia a depus eforturi

susținute  pentru  asigurarea  suportului  tehnico  -  economic  privind  dotările  logistice,  menținerea

acestora în stare bună de funcționare precum și înnoirea permanentă în concordanță cu importanța și

specificitatea misiunilor încredințate.

Astfel, activităţile operaţionale sunt cele curente, zilnice de coordonare a  personalului cât mai

adecvat  şi  mai  eficient,  cu o atenție  deosebită  asupra proceselor  de logistică  optimizate  la  maxim

pentru a contribui la realizarea tuturor sarcinilor și în final, la  menţinerea capacităţii de intervenție a

instituției. 

Personal - Resurse Umane
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 În perioada  analizată efectivele  instituției  cuprind  45 de  polițiștii  locali  dintre  care  43  cu

funcție de execuție  și  2 cu funcție  de conducere,  3 funcționari  publici  și  1 angajat  cu contract  de

muncă, statul de organizare fiind încadrat în proporţie de 93 %.

Conform H.C.L. nr.  117/26.06.2018, cu modificările  și  completările  ulterioare,  prin care se

aprobă organigrama și  statul  de funcții  și  având în vedere avizul  A.N.F.P.  nr.  30091/2018, pentru

funcțiile publice din cadrul Poliției Locale Slobozia, organigrama instituției se prezintă astfel:

I. Funcții de conducere – 4 posturi, din care:

- 1 post Director executiv;

- 1 post Director executiv adjunct;

- 2 posturi de Șef serviciu;

II. Funcții de execuție – 49 posturi, din care:

1. Serviciul Ordine Publică și Control, compus din:

1.1 – Compartimentul Ordine Publică și Control – 28 posturi de polițist local;

1.2 – Compartimentul Sinteză, Evidență, Planificare – 3 posturi de polițist local;

2.Serviciul Circulație Rutieră, Dispecerat, compus din:

2.1 – Compartimentul Circulație Rutieră – 8 posturi de polițist local;

2.2 – Compartimentul Dispecerat – 5 posturi de polițist local;

3. Compartimentul Supraveghere Video – 1 post polițist local;

4.Compartimentul Financiar, Contabil, Salarizare, Resurse Umane – 2 posturi funcții publice generale;

5. Compartimentul Tehnic, Administrativ, Relații cu Presa, din care 

- 1 post funcție publică generală;

- 1 post personal contractual.

În cursul anului 2021 au fost  susținute examene de promovare în clasă,  dar și examene de

promovare în grad profesional. Totodată, în concordanță cu dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019, privind

Codul administrativ, pentru încălcarea de către funcționarii publici a îndatoririlor de serviciu  au fost

aplicate 4 sancțiuni disciplinare cu ,,mustrare scrisă”.

În anul 2021,  pregătirea profesională a constat din instruirea lunară a angajaților și participarea

la cursuri on-line gratuite și contra cost susținute de Centrul de formare APSAP  a unui număr de trei

funcționari publici.

Începând  cu  drepturile  aferente  lunii  ianuarie  2021,  conform  Legii  –  Cadru  nr.  153/2017

privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri  publice,  Anexa  nr.  2  din  Hotărârea  nr.

133/30.07.2018  a  Consiliului  Local  Slobozia,  referitoare  la  modificarea  și  completarea   HCL nr.

149/2017  privind  aprobarea  salariilor  de  bază  aferente  funcțiilor  din  cadrul  familiei

ocupaționale ,,Administrație” utilizate în Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Slobozia,
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direcțiile și serviciile publice de interes local, respectiv Aparatul permanent de lucru al Consiliului

Local Slobozia, cu completările și modificările ulterioare și prevederilor HCL nr. 21/28.01.2021, au

fost menținute salariile angajaților la nivelul lunii decembrie 2020, aplicându-se modificările de rigoare

la avansarea în gradație, promovare în clasă sau promovarea în gradul profesional. 

Având în vedere Hotărârea Civilă nr. 1284 din data de  20.03.2017 a Curții de Apel București,

înregistrată la Poliția Locală Slobozia cu nr. 6363/05.07.2017 și a prevederilor  art. (5^1) din OUG nr.

83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri

în domeniul cheltuielilor publice, au fost  puse în aplicare Deciziile individuale privind diferențele de

drepturi salariale dintre sumele primite de angajați,  pentru perioada aprilie 2015 – 2016, și au fost

achitate sumele pentru anul cinci, suma fiind de 73.291 lei și acordată salariațiilor la salariile lunilor

aprilie și mai 2021. 

Conform art.  33 din Legea  – cadru nr.  153/2017 privind salarizarea  personalului  plătit  din

fonduri publice, au fost afișate la sediul instituției și pe pagina de internet, listele cuprinzând salariul de

bază, tipul, baza de calcul, cota procentuală și valoarea brută a sporurilor.

La capitolul 10  -  ,, Cheltuieli de personal”, bugetul  total  al anului 2021  a fost  aprobat în

sumă de 4.600.000 .

Cheltuiala salarială a anului 2021 se prezintă astfel:

Nr. crt.      Art. bugetar Suma alocată   Suma consumată la 31.12.2021

1. 10.01 – cheltuieli cu salariile 3.867.000            3.791.041

2. 10.02 – cheltuieli salariale în natură    645.000   586.673

3. 10.03 – contribuții      88.000     85.201

Total             4.600.000            4.462.915

   

Conform obiectivelor activității  privind salarizarea și gestionarea resurselor umane și ținând

cont  de  indicatorii  de  performanță,  având  ca  barometru  numărul  referatelor  privind  încadrarea,

promovarea  și  salarizarea  personalului,  considerăm  urmărirea  aplicării  prevederilor  legale  privind

încadrarea, promovarea şi salarizarea personalului ca fiind realizată în proporție de 97,02 %, diferența

de 2,98 %  reprezintă cele 4 posturi vacante  care nu au fost ocupate prin concurs.

În domeniul achizițiilor publice, a fost întocmit planul anual de achiziții cu privire la produsele

și serviciile ce urmau a fi achiziționate în anul 2021, conform Legii nr. 98/2016 , și a fost afișat pe

pagina de internet a Poliției Locale Slobozia.

31



În luna aprilie a anului 2021 au fost încheiate toate contractele de prestări servicii pe anul 2021,

în număr de 18 și au fost înaintate operatorilor economici în vederea luării la cunoștință și semnării

acestora.

În urma analizei Programului anual de achiziții cu privire la produsele și serviciile ce urmau a fi

achiziționate în anul 2021 și a referatelor de necesitate, au fost achiziționate on line în proporție de

98%  prin internediul platformei SICAP produsele și serviciile propuse pentru achiziționare.

Ca  urmare,  au  fost  achiziționate  2  containere  tip  birou,  în  zonele  Bora  și  cartier  500,

compartimentate în birou și grup sanitar, dotate cu  instalație electrică,  sanitară și imprimate cu logo-ul

,,Municipiul Slobozia. Poliția Locală Slobozia”, în sumă totală de 65.331 lei.

Totodată, a fost achiziționat un autoturism Dacia Duster Comfort blue DCI 115 4WD, dotat cu

sistem de avertizare optică și acustică omologat, în valoare  de  99.142,16 lei cu TVA.

Pe lângă aceste achiziții  au fost achiziționate  lucrări de reparații  hidroizolație cu membrană

sintetică la acoperișul sediului vechi al Poliției Locale Slobozia, în sumă 58.713,22 lei cu TVA.

Au  fost  asigurate  materiale  necesare  bunei  desfășurări  a  activității  instituției  (măști,

combinezoane, dezinfectanți), precum și echipamentul din care se compune uniforma polițiștilor locali,

conform Anexei nr. 1 din Regulamentul  de organizare și funcționare al Poliției  Locale – H.G. nr.

1332/2010. 

      Contabilitate

Conform H.C.L  nr.  83 din 22.04.2021 bugetul de venituri și cheltuieli alocat Poliției Locale

Slobozia  pe anul 2021 a fost în sumă  de 5.430.000 lei.

        Sumele  alocate au fost repartizate  astfel :

         -  Cheltuieli de personal:                        4.600.000 lei                                 

         -  Cheltuieli cu bunuri si servicii:              610.000 lei                         

         -  Cheltuieli de capital:                               220.000 lei       

                      
     Conform datelor din evidenţa contabilă,  execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli  la data de

31.12.2021 se prezinta astfel:

                                              Buget aprobat                     Realizat                         % 
                                                                                                                                             
     TOTAL BUGET             5.430.000 lei              5.253.273,33 lei             96,745%    
         
 -  Cheltuieli de personal        4.600.000  lei             4.462.915,00 lei            (97,02%)   

32



 
 -  Cheltuieli cu bunuri
           si servicii:                     610.000  lei                 585.645,91 lei              (96,01%)
 
 -  Cheltuieli de capital:           220.000  lei                  210.473,09 lei             (95,67%)

 -  Plaţi efectuate din anii                                            - 5760,67 lei
            precedenți

      
         Contabilitatea instituției se ține în  partidă dublă și urmărește să asigure informații cu privire la

execuția bugetului de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare căt și informații privind

performanțele financiare și fluxurile de trezorerie.

         Contabilitatea analitică este organizată conform normelor contabile,  întocmindu-se balanța

analitică pentru conturile de furnizori, creanțe, clienti, debitori și materiale.

          Poliția  Locală  Slobozia nu înregistrează  plăți  restante  la  data  de 31.12.2021.Cheltuielile

bugetului  alocat  s-au  efectuat  în  proporţie  de  96,745%,  execuţia  bugetară  reflectând  faptul  că  s-a

încadrat în ţintele bugetare stabilite pentru  anul 2021.  

Secretariat  

În  anul  2021  s-a  primit  zilnic  corespondența  de  la  poștă  și  s-au  triat  documentele  primite,

confirmările de primire și plicurile retur care au fost predate către SOP, în baza condicii de repartizare

corespondență, iar adresele, sesizările și celelalte documente au fost înregistrate și înaintate conducerii.

Au fost înregistrate electronic în registrul general de evidență a corespondenței 17080 documente

care s-au primit de la instituții,  alte persoane juridice, persoane fizice și de la compartimentele din

cadrul  Poliției  Locale  Slobozia.  Acestea  au  fost  prezentate  conducerii  pentru  viză,  semnătură  sau

repartizare pentru soluționare sau evidență. După viza sau semnătura conducerii documentele au fost

repartizate  către  compartimentele  instituției  cărora le  erau destinate  pentru rezolvare,  evidență  sau

pentru a fi expediate destinatarilor.  

Înregistrarea  documentelor,  gestionarea  bazei  de  date,  precum  și  toate  celelalte  activități

desfășurate în perioada supusă analizei, s-au realizat cu respectarea procedurilor de lucru elaborate la

nivelul Poliției Locale Slobozia. 

Indicatorii de performanță ai instituției au fost centralizați electronic, zilnic, în baza informațiilor

primite  de la  compartimentul  evidență  – planificare  -  sinteză.  Apoi,  lună  de lună s-au centralizat,

cumulând și totalizând toate informațiile primite.  

Lunar, trimestrial, semestrial respectiv anual s-au centralizat sancțiunile contravenționale aplicate

pe acte normative și articole, realizându-se centralizatorul sancțiunilor pe domenii de activitate.
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Pentru ca instituţia noastră să fie la curent cu noutăţile pe plan local permament s-a urmărit presa

locală în format letric și electronic, precum  și rețelele de socializare în vederea autosesizării cu privire

la nerespectarea ordinii şi liniştii publice sau a altor fapte ilegale aflate în zona noastră de competență .

         

CAPITOLUL VI – PRIORITĂŢI DE ACŢIUNE PE ANUL 2022

1. Menținerea ordinii publice şi aigurarea fluenței traficului rutier și pietonal la nivelul  Municipiului

Slobozia;

2. Intensificarea  acţiunilor  şi  măsurilor  de  combatere  a  fenomenului  de depozitare  necontrolată a

deșeurilor de orice fel pe raza teritorială a  Municipiului Slobozia 

3. Inventarierea, evaluarea, ridicarea sau desființarea garajelor tip ,,Călărași” amplasate pe domeniul

public sau privat al municipiului Slobozia fără autorizațiile legale;

4. Identificarea proprietarilor/deținătorilor și ridicarea de pe domeniul public a autovehiculelor aflate

în stare de neutilizare;

5. Prevenirea faptelor antisociale din jurul unităților de învățământ prin acțiuni și patrulări în zona 

adiacentă a acestora, participarea la ședințele cu caracter informativ-preventiv;

6. Creşterea gradului de vizibilitate al poliţiei locale. Creşterea nivelului de încredere a populaţiei,

dezvoltarea  şi  perfecţionarea  sistemului  relaţional  şi  de  comunicare  cu  partenerii  din  cadrul

societăţii civile;

7. Optimizarea capacităţii de acţiune şi creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului prin menţinerea

unui procent aproape de 100% a intervenţiilor sub 10 minute la reclamațiile/sesizările semnalate

prin intermediul dispeceratului poliţiei locale sau S.N.U.A.U. 112;

8. Instruirea  şi  verificarea  permanentă  a  polițiștilor  locali  cu  privire  la  modul  de  abordare  a

cetăţenilor, a respectului şi condescendenţei de care trebuie să dea dovadă în relaţiile cu aceştia;

9. Dezvoltarea și extinderea sistemului de supraveghere video din municipiul Slobozia, în special în

cartierul Bora și cartierul Slobozia Nouă;

Director executiv,

Valentin Nedelcu
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