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RAPORT DE ACTIVITATE
februarie 2022

În  perioada  de  raportare,  Poliția  Locală  Slobozia  a  desfășurat împreună  cu  celelalte

instituții  de ordine și siguranță publică sau cu efective proprii  un cumul de activități 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, în baza deciziilor emise de D.S.P. Ialomița au fost efectuate verificări

pentru  79 de persoane izolate/carantinate la domiciliu pe raza municipiului,  dar și alte 230 de

controale care au vizat activitatea de transport în regim de taxi, activitatea de transport public local

de călători sau cea a societăților comerciale. Au fost verificate peste 1000 de persoane în ce privește

respectarea  obligațiilor  privind  măsurile  de  protecție  individuală,  instalarea  de  dispozitive  cu

dezinfectant, montare separator etc.

Activitatea  din  această  lună  a  avut  ca  rezultat  aplicarea  unui  număr  de  588  sancţiuni

contravenționale,  din  care  255  amenzi  în  valoare  totală  de  78.070  lei  şi  333  avertismente,

determinate de încălcarea prevederilor legale privind:

 circulaţie rutieră                                                        - 289;

 tulburarea liniştii publice, injurii, cerşetorie             - 107;

 nerespectarea măsurilor de protecție individuală și măsurilor

 privind carantina/izolarea                                        - 104;

 salubritate, gestiunea deşeurilor                                -   36;

 alte abateri                                                                 -   52 .
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În perioada de raportare la nivelul instituției s-au primit un număr de 194 reclamaţii  şi

sesizări, dintre care, 184 au fost înregistrate telefonic, 6 scrise şi 4 verbale, cu precizarea că la

verificările din teren 43 din totalul acestora nu s-au confirmat. Determinante au fost abaterile la

H.C.L. nr.255/2017 privind locurile de parcare de reședință concesionate,  cu 70 de constatări,

urmate de cele la Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu 54 de constatări. Pentru soluționarea acestora s-

au aplicat 32 de amenzi și  102 avertismente dar şi alte măsuri precum:

 supravegherea  zonelor în vederea eliminării faptelor sesizate; 

 îndepărtarea grupurilor de tineri din zonele predispuse tulburării liniştii publice;

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

noastră;

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

 aplanarea conflictelor iscate.

Prin note telefonice au fost transmise 17 sesizări către diferite instituţii sau operatori de

servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP Slobozia -14,  Urban SA -3.

Poliţiştii  locali  au  efectuat  acţiuni  de  însoţire/conducere  în  diferite  situaţii,  după  cum

urmează:

-s-a acordat sprijin lucrătorilor din cadrul DADP cu ocazia lucrărilor de modernizare a

carosabilului efectuate pe raza municipiului și de toaletare a copacilor,

- am însoțit reprezentanții Primăriei în vederea verificării locuințelor tip ANL, 

-am condus la Centrul de Primire persoanele fără adăpost depistate pe timpul nopții pe raza

municipiului.

Polițiștii locali au participat la ora de dirigenție a unei clase din cadrul Liceului Pedagogic,

ocazie cu care au avut loc discuții interactive pe temele de siguranță acasă și la școală, dispariții

de minori, siguranță rutieră, violență școlară, absenteism.

 Pe timpul patrulării, poliţiştii locali au depistat  un autoturism neasigurat,  fapt ce a fost

adus la cunoştinţă proprietarului, în cel mai scurt timp. Autoturismul nu prezenta urme de forţare.

În această lună poliţiştii locali au derulat acţiuni în baza a trei planuri de măsuri/acțiune,

după cum urmează:
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-  Plan  de  măsuri  nr.1517/09.02.2022 privind  prevenirea  şi  combaterea  lăsării

nesupravegheate a animalelor de companie pe teritoriul municipiului Slobozia. Scopul acțiunii l-a

constituit depistarea persoanelor ce încalcă normele legale privind curăţenia localităţii şi protecţia

mediului  înconjurător,  a  celor  ce  lasă  liberi  sau  nesupravegheați  câinii  de  companie  sau  de

vânătoare pe căile de comunicaţie sau pe spaţiile  verzi  precum și  lăsarea în libertate ori  fără

supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri. Au fost aplicate

13 sancțiuni contravenționale.

-Plan de măsuri nr.2159/22.02.2022 pentru prevenirea și combaterea încălcării normelor

legale privind oprirea staționarea și parcarea autovehiculelor pe căile de comunicații  rutiere și

pietonale  din municipiul  Slobozia.  În  perioada 22-28 februarie au fost  aplicate 132 sancțiuni.

Acțiunile vor continua până pe data de 15 martie 2022.

-Plan de acțiune nr.2304/2022, pentru prevenirea și combaterea faptelor contravenționale

ce aduc atingere aspectului estetic și gospodăresc al municipiului. Planul se va derula în perioada

25.02.2022-08.03.2022. Scopul acțiunii îl constituie:

-supravegherea permanentă a platformelor gospodărești, expuse riscului de depozitare de

deșeuri  în  afara  containerelor  sau  a  platformei  ori  de  nerespectare  a  obligațiilor  de  colectare

selectivă,

-urmărirea  modului  în  care  se  asigură  precolectarea  separată,  de  către  membrii

comunităților  locale,  persoane  fizice  sau  juridice,  în  recipientele  asigurate  de  operatorul

serviciului, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-

au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară, 

-depistarea persoanelor ce nu au contract încheiat cu operatorul de salubrizare,

-depistarea persoanelor  fizice şi juridice, după caz,  ce  degradează  mediul prin depozitări

necontrolate de deşeuri de orice fel.

Urmare  a  intervenției  polițiștilor  locali,  în  această  lună  au  fost  ridicate  de  către

proprietari/deținători  un  număr  de  4  garaje  tip  ,,Călărași”  în  privinţa  cărora  existau  indicii

temeinice  că  sunt  amplasate  pe  domeniul  public/privat  al  unităţii  administrativ-teritoriale  fără

contract de concesiune valabil.

În data de 4 februarie 2022, polițiștii  locali aflați în patrulă mixtă au desfășurat acțiuni

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ocazie cu care în incinta unei

săli de jocuri au depistat o persoană de sex masculin ce a prezentat un certificat verde fals, care

3 / 4



aparținea unei alte persoane. În urma verificărilor efectuate în baza de date  i s-a stabilit adevărata

identitate, persoana fiind condusă la sediul Poliției Municipale pentru continuarea cercetărilor.

Director executiv,
Valentin Nedelcu
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