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Cabinet Primar

COMUNICAT de PRESĂ

Efectivele Serviciului Public Poliția Locală Slatina din subordinea Consiliului Local al municipiului
Slatina continuă să desfășoare activităţi ce au ca obiectiv principal asigurarea ordinii şi liniştii publice,
combaterea fenomenului de cerşetorie, a comerţului stradal neautorizat, asigurarea unui climat de
siguranţă civică precum şi menţinerea unui aspect civilizat al arterelor pietonale şi al pieţelor din
municipiu.
Astfel, în perioada 18-24 iulie, efectivele Poliției Locale Slatina au aplicat un număr de 83
sancțiuni contravenționale în valoare totală de 19.150 lei. Majoritatea sancțiunilor aplicate au fost
urmare a încălcării prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – 65 amenzi
contravenționale. Acestea au fost aplicate pentru: opriri neregulamentare - 38 sancțiuni aplicate,
acces interzis - 13, staționare interzisă - 1, conducători de vehicule cu tracțiune animală - 5, pietoni
care s-au angajat în traversarea prin loc nepermis – 4, la care se adaugă alte 4 sancțiuni aplicate
pentru încălcari ale normelor legale privind circulația vehiculelor cu masă autorizată de peste 3,5 tone
pe drumurile din municipiul Slatina - lipsă autorizație specială de transport. De asemenea, au mai fost
aplicate 12 sancțiuni pentru nerespectarea H.C.L. nr. 490/2014 referitoare la stabilirea de contravenţii
şi aplicare sancţiuni pe raza municipiului Slatina, dar și șase sancțiuni contravenționale la Legea nr.
61/1991 privind încălcarea ordinii și liniștii publice.
De menționat că, în aceeași perioadă de timp analizată, au fost preluate 66 apeluri de intervenție
la numărul de telefon al Poliției Locale Slatina – 954. De menționat, totodată, că efectivele Poliției
Locale Slatina s-au autosesizat în 32 situații datorită sistemului de monitorizare video a orașului.

Evenimente unde s-a intervenit împreună cu alte forțe:
În dimineața zilei de 23.07.2016, în jurul orelor 02.50, echipajul rutier al Poliției Locale a
depistat în trafic, în zona CEC de pe b-dul A.I. Cuza, un scuter cu două persoane care nu purtau cască
de protecție. Intervenția echipajului rutier a fost legală stiut fiind faptul că, pe timpul deplasării pe
drumurile publice, conducătorii de scutere și persoanele transportate pe acestea au obligația să poarte
cască de protecție omologată. Persoanele în cauză au fost legitimate, ambele fiind din comuna
Mărunței, iar, în urma verificărilor ulterioare, s-a constatat faptul că persoana în vârstă de 34 ani care

conducea scuterul nu deținea permis de conducere și documente pentru vehicul, acesta aflându-se în
plus și sub influența băuturilor alcoolie. Prin urmare a fost solicitat sprijinul lucrătorilor de poliție din
cadrul Biroului Rutier Slatina, iar, în urma verificării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcolemie de 0,74
mg/aer expirat, ”șoferul” fiind condus la Spitalul Județean de Urgență Slatina în vederea recoltării
probelor biologice, cercetările urmând a fi continuate de Biroul Rutier al Poliției municipiului Slatina.

Acțiuni ce urmează a se desfășura în această săptămână:
Marți, Joi, Vineri - acţiuni privind depistarea personelor fizice care exercită activităţi de comert în
zonele publice ale municipiului fără achitarea taxelor zilnice şi fără a deţine autorizaţie de funcţionare.
Marți – acţiuni privind depistarea conducătorilor de vehicule care nu respectă normele legale privind
circulația vehiculelor cu masă autorizată de peste 3,5 tone pe drumurile din municipiul Slatina și
accesul pe anumite sectoare de drum.
Miercuri – 1: se vor efectua verificări în teren privind modul de executare al lucrărilor de construcţii,
respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a proiectului tehnic avizat. 2: Acţiuni privind
depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele legale privind accesul interzis pe anumite
sectoare de drum - str. Serg. maj. Dorobantu C-tin, str. Libertății, str. Toamnei.
Joi - acţiuni privind încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi
vehicule cu tracţiune animal - str. Frații Buzești, Vintilă Vodă, Crișan, Cireașov.
Vineri - acţiuni privind depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele legale privind oprirea,
staţionarea și parcarea autovehiculelor.
Sâmbătă, Duminică - acţiuni privind depistarea persoanelor care încalcă normele de convieţuire
socială – Tulburarea ordinii publice, consum de alcool pe domeniul public, Legea nr. 61/1991.
(Zilnic - monitorizare terase sezoniere, cafenele aflate pe itinerariul de patrulare, în vederea prevenirii
producerii de fapte antisociale)

