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RAPORT DE ACTIVITATE
aprilie 2022

Activitatea  poliţiştilor  locali  s-a  derulat  în  funcție  de  situația  operativă  din teren

pentru rezolvarea problemelor cu impact direct asupra climatului de siguranță civică, dar și

pentru combaterea faptelor ilicite în spațiul public, prin patrulări active pe întreg teritoriul

municipiului  Slobozia.  În  același  timp,  s-a  acordat  o  atenție  deosebită  zonelor  din

proximitatea unităților de învățământ dar și zonelor aglomerate cu concentrări de locuitori

în piața agroalimentară, bazarul municipal și zonele de agrement.

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

funcționează  permanent,  24  de  ore  din  24,  un  număr  de  252  reclamații  și  sesizări.

Determinante  au  fost  abaterile  la  Legea  nr.61/1991  pentru  sancţionarea  faptelor  de

încălcare  a  unor  norme  de  convieţuire  socială,  a  ordinii  şi  liniştii  publice  cu  90  de

constatări, urmate de cele la H.C.L. nr. 255/2017 privind locurile de parcare de reședință

concesionate,  cu  57 de constatări.  Dintre  acestea  precizăm că 241 au fost  comunicate

telefonic,  3 verbale,  8 fiind  sub formă scrisă, iar la verificările efectuate în teren din

totalul acestora 48 nu s-au confirmat.

Măsurile luate în urma rezolvării reclamațiilor au fost:

- 44  amenzi, 

- 140 avertismente, 

- 5 conflicte aplanate,
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- îndrumare către Poliția Municipală întrucât faptele sesizate exced aria noastră de

competență,

-  4 invitații aplicate conducătorilor auto,

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

- supravegherea  zonelor în vederea eliminării faptelor sesizate;

- solicitarea intervenţiei Direcției de Administrare a Domeniului Public;

- îndepărtarea  din  zonă  a  persoanelor  care  făceau  obiectul  reclamaţiei  (copii,

persoane fără adăpost sau persoane  cu probleme de comportament);

Prin note telefonice au fost transmise 14 sesizări către diferite instituţii sau operatori

de servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren, astfel: DADP Slobozia  - 12,

Gospodărie Comunală -2.

Activitatea din această lună a avut ca rezultat aplicarea unui număr de 604  sancţiuni,

din care  247 amenzi în valoare totală de  87.275  lei şi 357 avertismente, determinate de

încălcarea prevederilor legale privind:

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

PUBLICE
359 107 185 67

2 SALUBRITATE, GESTIONAREA 
DEŞEURILOR 

38 12 6 20

3 ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA 
DOMENIULUI PUBLIC 

1 1 - -

4 NEMENŢINEREA ASPECTULUI 
ESTETIC 

1 1 - -

5 POLUAREA MEDIULUI, 
SĂNĂTATEA PUBLICĂ 

2 - - 2

6 TULBURAREA LINIŞTII 
PUBLICE, INJURII, CERŞETORIE

167 19 6 142

7 COMERT ILEGAL 8 3 - 5
8 DISTRUGEREA/DETERIORARE 

DOMENIU PUBLIC
5 1 3 1

9 ALTELE 23 1 12 10
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Instituția noastră a asigurat măsuri de ordine cu ocazia Zilei Veteranilor de Război,

în data de 29 aprilie 2022, când, la Parcul Tineretului – monumentul Colonel Popescu, s-au

depus coroane de flori. Măsuri de ordine s-au asigurat și în alte situații, astfel:

- la Stadionul Municipal cu ocazia  meciurilor de fotbal din liga a II a seniori, 

- la lăcaşele  de cult  cu ocazia Sărbătorii  Învierii  Domnului,  având în vedere că

tradiția acestui eveniment religios a adus un număr mare de credincioși,

- la școala  gimnazială  Sf.  Andrei  cu ocazia  examenelor  de simulare a  evaluării

naționale 2022,

- la Parcul Tineretului unde s-au desfășurat diverse activități pentru copii, specifice

perioadei pascale,

- la ,,Parada Moto” organizată în data de 16 aprilie,  cu restricționarea traficului

rutier și pietonal pe timpul  deplasării,

- la Piața Revoluției unde, s-a sărbătorit prin spectacole susținute de artiști locali și

naționali, Ziua Internațională a Dansului precum și Ziua Adolescenților (Teen’s

day).

S-au  derulat  acțiuni  de  însoțire  a  funcționarilor  publici,  respectiv  de   conducere  în

diferite situații, după cum urmează:

- polițiștii locali au supravegheat zona în care s-au oficiat căsătorii civile respectiv,

Casa de Cultură Municipală,

- 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  reprezentantul  Serviciului  Urbanism,  în  vederea  soluționării  unor

sesizări ale cetățenilor.

Activitatea  de  ridicare/desființare  a  garajelor  tip  Călărași  amplasate  pe  domeniul

public/privat, fără contracte de concesiune valabile sau alte autorizații legale, este în plină

desfășurare  în  diferite  zone  sau  puncte  ale  municipiului  Slobozia.  Polițiștii  locali  au

desfășurat și în această perioadă acțiuni de informare cu privire la HCL nr.75/24.02.2022 și

au încheiat procese verbale de constatare proprietarilor sau deținătorilor legali ai garajelor
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tip ,,Călărași”, amplasate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale

fără  contract  de  concesiune  valabil,  fiind  totodată  emise  alte  13  somații  de

ridicare/desființare  a  acestor  construcții.  Până  în  prezent,  au  fost  ridicate  de  către

proprietari,  de  pe  domeniul  public/privat,  peste  35  de  garaje.  Acțiunea  continuă  și  în

perioada următoare.

          Acțiunea de degajare a domeniului public/privat al municipiului Slobozia a continuat

în  această  lună  cu  ridicarea  chioșcurilor  tip  Rodipet  și  a  tarabelor  neutilizate  sau

abandonate de o perioadă bună de timp, aflate în stare de degradare și care de asemenea nu

aveau contracte de concesiune, autorizații sau alte forme legale de ocupare a terenului.

Polițiștii  locali  au  continuat  activitățile  specifice  pentru  ducerea  la  îndeplinire  a

Planului de măsuri nr.  3625/2022 pentru prevenirea și  combaterea faptelor de natură să

aducă atingere normelor legale ce reglementează activitatea de alimentație publică.  Au fost

verificate 51 astfel de unități, fiind acordat termen de intrare în legalitate. 

În data de 03 aprilie 2022, polițiștii locali aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu,

în zona platoului Taboo, în jurul orei 22:45, au depistat o persoană de sex masculin ce

conducea un autoturism fără a deține permis de conducere. S-a procedat la interceptarea și

legitimarea persoanei în cauză și a pasagerilor, fiind anunțată Poliția Municipală, pentru

continuarea cercetărilor.

În  data  de 15.04.2022,  polițiștii  locali  aflați  în  patrulă  mixtă,  au  fost  sesizați  de

agentul  de  securitate  al  unei  unități  comerciale  cu  privire  la  faptul  că  a  surprins  două

persoane ce au sustras diverse produse alimentare. Persoanele în cauză au fost conduse la

sediul Poliției Municipale.

În cursul aceleiași seri, patrula mixtă a depistat o persoană ce conducea autoturismul

pe un drum public, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Persoana a fost condusă la

Spitalul Județean pentru recoltarea de probe biologice.

Director executiv,

Nedelcu Valentin
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