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        RAPORT DE ACTIVITATE

Luna martie 2022

În  această  lună  s-au  desfășurat  activități  curente,  de  patrulare  pe  raza  municipiului,  în

vederea menținerii climatului de ordine și liniște publică, polițiștii locali supraveghind zonele unde

se reclamă în mod constant aspecte de tulburare a liniștii publice.

Activitatea din această lună a avut ca rezultat aplicarea unui număr de 780 sancţiuni, din

care 262 de amenzi în valoare totală de 82.505 lei şi 518 avertismente, determinate de încălcarea

prevederilor legale privind:

Nr.crt Domenii de activitate TOTAL AV. AS. AM.
1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE 

PUBLICE
496 146 255 95

2 SALUBRITATE, GESTIONAREA 
DEŞEURILOR 

36 5 3 28

3 ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA 
DOMENIULUI PUBLIC 

2 1 - 1

4 NEMENŢINEREA ASPECTULUI 
ESTETIC 

1 - - 1

5 POLUAREA MEDIULUI, 
SĂNĂTATEA PUBLICĂ 

6 - - 6

6 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, 
INJURII, CERŞETORIE

142 40 5 97

7 ALTELE 97 20 43 34
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Prin note telefonice au fost transmise 11 sesizări  către diferite  instituţii  sau operatori  de

servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren: DADP Slobozia - 6,  Urban S.A. -1,

Gospodărie Comunală - 4.

În  perioada  de  raportare  au  fost  înregistrate  în  cadrul  dispeceratului  instituției  care

funcționează permanent, 24 de ore din 24, un număr de 221 reclamații și sesizări. Determinante au

fost abaterile la H.C.L. nr. 255/2017 privind locurile de parcare de reședință concesionate, cu 69 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  55  de  constatări.  Dintre  acestea

precizăm că  211  au  fost  comunicate  telefonic,   4  verbale,   6  fiind   sub  formă  scrisă,  iar  la

verificările efectuate în teren 42 din totalul acestora nu s-au confirmat.

Măsurile luate în urma rezolvării reclamațiilor au fost:

-  34 amenzi, 

-  125 avertismente, 

-  6 conflicte aplanate,

- îndrumare  către  Poliția  Municipală  întrucât  faptele  sesizate  exced  aria  noastră  de

competență,

- îndepărtarea tinerilor din zonele ce fac obiectul sesizării privind tulburarea liniștii, 

-  5 invitații aplicate conducătorilor auto,

- 2 sunt în lucru fiind demarate procedurile de verificare a celor reclamate. 

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

urmează:

- am  însoțit  reprezentantul  Serviciului  Urbanism,  în  cartierul  Tineretului  pentru

clarificarea unei sesizări privind terenurile neîngrijite/neîmprejmuite.

- am însoțit  reprezentanții  unei  firme  specilizate  de  cadastru,  prestator  de  servicii  al

Primăriei Slobozia, pentru efectuarea de măsurători în cartierul Bora.

 -   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 supravegheat zona  în care s-au oficiat căsătorii respectiv, Casa de Cultură Municipală.

În această lună s-au asigurat măsuri de ordine cu ocazia diferitelor evenimente sportive și

cultural artistice derulate pe raza municipiului:
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- s-au asigurat măsuri de ordine la Stadionul Municipal cu ocazia meciului de fotbal

din liga a II a seniori, 

- s-au asigurat măsuri de ordine în Piața Revoluției – miting al păcii intitulat ”Make

Art, Not War” organizat de Rotary Club Slobozia,

- am asigurat măsuri de ordine cu ocazia desfășurării  evenimentului ”Marșul pentru

Viață”,

- am  supravegheat  zona  Centrului  Cultural  Ionel  Perlea  cu  ocazia  manifestațiilor

prilejuite de Ora Pământului, unde a avut loc un scurt program artistic menit să atragă

atenția asupra protejării resurselor pământului,

- am avut în atenție Liceul Tehnologic Mihai Eminescu unde, în perioda 28-30 martie

s-a desfășurat examenul național de simulare Bacalaureat 2022.

În această lună poliţiştii locali au derulat acţiuni în baza a 4 planuri de măsuri/acțiune, după

cum urmează:

- 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. Au fost aplicate 316 sancțiuni contravenționale, din care 73 amenzi.

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

atingere  aspectului  estetic  și  gospodăresc  al  municipiului,  fiind  aplicate  16  sancțiuni

contravenționale. 

-  Plan de acțiune nr.3139/2022 privind integritatea mobilierul urban din zonele de agrement ale

municipiului Slobozia. Scopul acțiunii l-a constituit:

  *  supravegherea  permanentă  a  parcurilor,  a  locurilor  de  joacă  pentru  copii  și  a  zonelor  de

agrement,

  *  depistarea  celor  ce  deteriorează  sau  degradează  băncile  de  odihnă  precum și  obiectele  de

mobilier urban, 

  * depistarea persoanelor ce aruncă ambalaje de hârtie și plastic, resturi alimentare, coji de semințe,

resturi de fructe, etc., pe aleile parcurilor sau alte locuri publice,

  * depistarea persoanelor adulte ce folosesc obiectele de joacă pentru copii din locurile special

amenajate,
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  * sancţionarea contravenţională a celor vinovaţi.

- Plan de măsuri nr. 3625/2022 pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură să aducă atingere

normelor  legale  ce  reglementează  activitatea  de  alimentație  publică.   Până  în  prezent  au  fost

verificate  20  de  unități,  fiind  acordat  termen  de  intrare  în  legalitate.  Acțiunea  continuă  și  în

perioada următoare.

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 luna februarie a anului curent a fost adoptată H.C.L nr.75/24.02.2022 privind aprobarea

Regulamentului pentru inventarierea, ridicarea sau desființarea garajelor amplasate pe domeniul

public/privat al Municipiului Slobozia. Polițiștii locali au desfășurat acțiuni de informare cu privire

la  actul  normativ  sus-menționat  și  au  încheiat  procese  verbale  de  constatare  proprietarilor  sau

deținătorilor legali ai garajelor tip ,,Călărași”, amplasate pe domeniul public sau privat al unității

administrativ-teritoriale fără contract de concesiune valabil,  fiind totodată emise și somațiile de

ridicare/desfințare a acestor construcții. Până în prezent, au fost ridicate de către proprietari, de pe

domeniul public/privat, un număr de 12 garaje. Acțiunea continuă și în perioada următoare.

În urma solicitărilor primite din partea Dexter Academy, cu profil de after school, au fost

desfășurate  mai  multe activități  educaționale  cu scopul  de  a informa copiii  asupra  regulilor  de

circulație pentru pietoni, de comportament în societate și de a face cunoscută activitatea Poliției

Locale Slobozia.

În data de 11 martie 2022,  patrula mixtă formată din polițist  local  și  polițist  din cadrul

Biroului Rutier al Poliției Municipiului Slobozia a depistat pe raza municipiului o persoană de sex

masculin  ce  conducea  autoturismul  pe  un  drum  public  aflându-se  sub  influența  substanțelor

psihoactive,  refuzând totodată prelevarea de probe biologice.  S-a întocmit dosar penal de către

lucrătorii din cadrul Poliției Municipale.

Director executiv

Nedelcu Valentin
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