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RAPORT DE ACTIVITATE
mai  2022

Caracteristic perioadei calde, atenția în această lună a fost îndreptată pe problemele

legate de tulburarea liniștii publice, dar am avut în vedere și aspectele de trafic rutier sau

pietonal sau cele privind depozitarea de deșeuri  în zone neautorizate de către locuitorii

municipiului. Astfel, au fost acoperite în special zonele și punctele sensibile cunoscute ca

surse de tulburare a liniștii, parcurile și zonele de agrement, unitățile de alimentație publică.

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

funcționează  permanent,  24  de  ore  din  24,  un  număr  de  267  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  127  de

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

concesionate,  cu  54  de  constatări.  Dintre  acestea  precizăm că  252  au  fost  comunicate

telefonic, 3 verbale, 12 fiind sub formă scrisă, iar la verificările efectuate în teren din totalul

acestora 44 nu s-au confirmat.

Măsurile luate în urma rezolvării reclamațiilor au fost:

-  55 amenzi, 

- 141 avertismente, 

- 3 conflicte aplanate,

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

competență,

- 9  invitații aplicate conducătorilor auto,
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- 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 17 sesizări către diferite instituţii sau operatori

de servicii publice, pe probleme constatate de agenţi în teren, astfel: DADP Slobozia  -15,

Gospodărie Comunală -2.

Activitatea din această lună a avut ca rezultat aplicarea unui număr de 722 sancţiuni,

din care  376 amenzi în valoare totală de 136.300  lei şi 346 avertismente, determinate de

încălcarea prevederilor legale privind:

Nr.
crt.

Domenii de activitate TOTAL AV. AS. AM.

1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE 
PUBLICE

303 99 131 73

2 TULBURAREA LINIŞTII 
PUBLICE, INJURII, CERŞETORIE

279 30 10 239

3 SALUBRITATE, GESTIONAREA 
DEŞEURILOR 

59 9 15 35

4 ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA 
DOMENIULUI PUBLIC 

4 - 1 3

5 NEMENŢINEREA ASPECTULUI 
ESTETIC 

4 1 - 3

6 POLUAREA MEDIULUI, 
SĂNĂTATEA PUBLICĂ 

2 - - 2

7 COMERȚ ILEGAL 7 3 1 3
8 DISTRUGEREA/DETERIORARE 

DOMENIU PUBLIC
4 2 1 1

9 ALTELE 60 3 40 17

Instituția  noastră  a  asigurat  măsuri  de  ordine  cu  ocazia  diferitelor  evenimente

cultural- artistice, după cum urmează:

- la Stadionul  Municipal  cu ocazia  meciurilor de fotbal  din  liga a II a  seniori,
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- la Piața Revoluției unde, s-a sărbătorit prin spectacole susținute de artiști locali și

naționali Ziua națională a tineretului –Teen’s Day,

- am supravegheat zona Muzeului Național al Agriculturii unde, în  data de 12 mai

s-au organizat activități pentru ”Sărbătoarea Caloianului”,

- în  data  de  14  mai  am fost  prezenți  în  zona  Muzeului  cu  ocazia  manifestării

internaționale Noaptea Muzeelor,

- în data de 28 mai am asigurat măsuri de ordine și de restricționare a traficului

rutier cu ocazia evenimentului sportiv dedicat locuitorilor municipiului ”Crosul

libertății”,

- am  asigurat  măsuri  de  ordine  la  Casa  Municipală  de  Cultură  cu  ocazia

spectacolului artistic intitulat ”O viață, un cântec”.

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

diferite situații, după cum urmează:

- polițiștii  locali  au  supravegheat  zonele  în  care  s-au  oficiat  căsătorii  civile

respectiv, Casa de Cultură Municipală și grădina ,,Taboo”,

- 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  Serviciului  Urbanism,  în  vederea  soluționării  unor

sesizări ale cetățenilor,

- am însoțit reprezentanții DGASPC pentru aplanarea unui conflict familial.

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

tip ,,Călărași”, amplasate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale

fără  contract  de  concesiune  valabil,  fiind  totodată  emise  alte  24  somații  de

ridicare/desființare a acestor construcții.
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Pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, precum şi pentru protejarea

participanţilor  la  trafic  Poliţia  Locală Slobozia şi  Biroul  Rutier  al  Poliției  Municipiului

Slobozia au desfăşurat acţiuni comune de verificare a semnalizării rutiere încheindu-se o

notă de constatare prin care s-au stabilit măsuri de reglementare a circulaţiei pe anumite

artere rutiere și traversări pietonale intens traficate.

În data de 05 mai 2022, patrula mixtă formată din polițist local și agent din cadrul

Biroului  Rutier  al  Poliției  Municipiului  Slobozia  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.

În data de 07 mai 2022, patrula mixtă aflată în executarea atribuțiilor de serviciu a

depistat  o persoană ce conducea autoturismul  fără  a deține permis de conducere,  drept

pentru care a fost condus la sediul Poliției Municipale pentru continuarea cercetărilor. 

În  noaptea  de  15 mai  2022,  urmare  unei  sesizări  telefonice,  polițiștii  locali  s-au

deplasat în cartierul Bora unde au constatat că, o persoană de sex masculin, ce nu posedă

permis de conducere a condus un autoturism pierzând controlul volanului, distrugând un

gard. A fost anunțată Poliția Municipală.

În data de 16 mai 2022, polițiștii locali au constatat că pe b-dul Unirii, un coș strdal

nou  amplasat  a  fost  distrus.  Urmare  vizualizării  imaginilor  surprinse  de  camerele  de

supraveghere video a rezultat că vinovatul este o persoană de sex masculin, fiind ulterior

identificată după semnalmente. Autorul faptei a fost invitat la sediul Poliției Locale unde și

-a recunoscut fapta. S-a înaintat adresă către Poliția Municipiului Slobozia.

În data de 27 mai 2022, pe timpul patrulării, a fost identificată o persoană de sex

masculin care conducea auto și a lovit portiera unui alt autovehicul aflat în staționare. În

urma testării de către agentul din cadrul Poliției Municipale, Biroul Rutier,  a reieșit că

persoana în cauză se afla sub influența băuturilor alcoolice drept pentru care a fost condus

la Spitalul Județean pentru  recoltarea de mostre biologice.

Director executiv,

Nedelcu Valentin
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