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        RAPORT DE ACTIVITATE

luna ianuarie 2022

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

faptelor antisociale,  fiind organizate şi desfăşurate acţiuni şi misiuni specifice, pe sectoarele de

ordine publică și în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, atât cu efective proprii,  cât şi în

colaborare cu alte instituţii. Toate 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.

În perioada analizată au fost înregistrate în cadrul dispeceratului instituției care funcționează

permanent, 24 de ore din 24, un număr de 178 reclamații și sesizări, determinante fiind abaterile la

Legea nr. 61/1991 –63. 

Dintre acestea 167 au fost comunicate telefonic,  9 verbale,  două fiind depuse sub formă

scrisă. Din totalul acestor reclamații 37 nu s-au confirmat. 

Măsurile luate în urma rezolvării reclamațiilor au fost:

- 25  amenzi,

- 102 avertismente, 

- 3 conflicte aplanate,

- în  2 situații persoanele au fost îndrumate către alte instituții (faptele sesizate exced 

aria noastră de competență),

-  5 invitații aplicate conducătorilor auto,
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- 2 sunt în lucru fiind demarate procedurile de verificare a celor reclamate. 

Activitatea acestei perioade, așa cum am menționat, s-a desfășurat cu accent pe aspectele de

circulație rutieră,  ordine publică și respectarea măsurilor de protecție individuală și a măsurilor

privind carantinarea/izolarea,  fără a omite însă și celelalte domenii de activitate, fapt ce reiese din

tabelul anexat:

Nr.
crt

Domenii de activitate TOTAL A.V. A.S. AM.

1 Circulația pe drumurile publice 327 70 139 118

2 Tulburarea liniștii, injurii, cerșetorie 84 24 8 52
3 Nerespectarea măsurilor de protecție 

individuală și măsurilor privind 
carantina/izolarea      

65 5 32 28

4 Salubritatea, gestionarea deșeurilor 14 1 - 13
5 Îngrădirea, ocuparea domeniului public 6 1 - 5
6 Altele 15 - - 15

Ca urmare a activității  și  constatărilor  din teren,  s-au transmis 20 note telefonice,  către:

DADP Slobozia -15, Gospodărie Comunală -5.

Supravegherea unităților de învătământ reprezintă o activitate de bază în programul zilnic al

polițiștilor locali. Astfel, polițiștii locali păstrează permanent legătura cu reprezentanții unităților

școlare și preșcolare. 

            În scopul desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului rutier, Poliţia Locală a acordat

sprijin  angajaților DADP, ce au întreprins lucrări de toaletare  și de modernizare a carosabilului pe

raza municipiului. În consecinţă, au fost desfăşurate acţiuni de informare şi degajare a zonelor în

lucru în scopul materializării obiectivelor.

În  domeniul  circulației  pe  drumurile  publice  au  fost  implementate  de  polițistul  local

desemnat  să lucreze la Serviciului Rutier al Inspectoratului de Poliţie Judetean Ialomiţa un număr

de 245 procese verbale de constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale complementare cu

puncte penalizare la permisul de conducere.   

Pentru clarificarea situațiilor de fapt, constatate în teren, au fost invitate la sediul poliției

locale 67  de  persoane.
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Poliţiştii locali  au condus la Centrul de primire din cartierul Bora persoanele fără adăpost

depistate pe raza municipiului, în nopțile cu temperaturi scăzute.

            În această perioadă, polițiștii locali au depistat un autoturism neasigurat, drept pentru care

au procedat la identificarea și anunțarea proprietarului. Autovehiculul în cauză nu prezenta urme de

forțare.

  Măsuri de ordine s-au asigurat în zona lăcașelor de cult cu ocazia Bobotezei, precum și pe

data de 24 ianuarie, când au avut loc manifestări prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române,

polițiștii locali participând și la defilare. 

Totodată, am supravegheat zona parcului Mihai Eminescu în data de 15 ianuarie cu ocazia

evenimentului dedicat nașterii poetului Mihai Eminescu și  Casa de Cultură Municipală unde s-au

oficiat căsătorii civile.

Am început anul 2022 continuând acțiunea de eliberare a domeniului public al Municipiului

Slobozia de autovehicule avariate sau abandonate. Astfel, de pe Bd. Matei Basarab, Bd. Chimiei și

Str. Gării, au fost ridicate autovehiculele avariate ai căror deținători au considerat că pot utiliza

domeniul public drept parcare pentru acestea. Acțiunea continuă și în perioada următoare.

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

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

scopul aplicării dispozițiilor stabilite prin Legea 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  317 persoane izolate/carantinate  la  domiciliu  pe  raza

municipiului. În cadrul acțiunilor pe aceeași temă, au fost derulate 118 controale pe transportul în

regim de taxi și pe mijloacele de transport local public de călători. 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.

În  data  de  15  ianuarie  2022,  polițiștii  locali  au  desfășurat  acțiuni  pentru  prevenirea  și

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ocazie cu care în incinta unei unități comerciale au

depistat o persoană de sex masculin ce a prezentat un certificat verde fals, ce aparținea unei alte

persoane. În urma controlului corporal efectuat asupra sa a fost depistat actul de identitate, persoana

în cauză recunoscându-și fapta. A fost condusă la sediul Poliției Municipale pentru continuarea

cercetărilor.
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          În cursul zilei de duminică, 16.01.2022, o persoană care se afla la cumpărături într-un

hipermarket  din Municipiul  Slobozia,  a  găsit  suma de 1500 lei.  Pentru că nici  o  persoană din

apropiere nu a revendicat suma respectivă, cetățeanul a contactat telefonic Dispeceratul Poliției

Locale  Slobozia,  pentru  a  anunța  despre  eveniment.  În  urma activităților  specifice  desfășurate,

colegii noștri au identificat păgubitul care a pierdut suma de bani în persoana numitei B.I. din Oraș

Amara. Aceasta a fost contactată telefonic pentru a se prezenta la sediul Poliției Locale Slobozia, în

scopul restituirii sumei de bani.

Director executiv

Nedelcu Valentin
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