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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 4 – 10 iulie, efectivele Poliției Locale Slatina au aplicat un număr de 50
sancțiuni contravenționale în valoare totală de 8.225 lei. Majoritatea sancțiunilor aplicate au fost
urmare a încălcării prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – 43 amenzi
contravenționale, urmate de cele aplicate pentru nerespectarea H.C.L. nr. 490/2014 referitoare la
stabilirea de contravenţii şi aplicare sancţiuni pe raza municipiului Slatina – 4 amenzi, respectiv Legea
nr. 61/1991 privind încălcarea ordinii și liniștii publice – 3 amenzi.
De menționat că, în aceeași perioadă de timp analizată, au fost preluate 63 apeluri de intervenție
la numărul de telefon al Poliției Locale Slatina – 954. De menționat, totodată, că efectivele Poliției
Locale Slatina s-au autosesizat în 23 situații datorită sistemului de monitorizare video a orașului.
Evenimente unde s-a intervenit împreună cu alte forțe:
07.07.2016 – ora 1238 : Sistemul de monitorizare video a surprins o altercație între persoane de
etnie rromă pe strada N. Bălcescu, în zona Centrului de Igienă și Îngrijire Corporală. Pentru aplanarea
conflictului şi luarea măsurilor de sancţionare contravenţională a persoanelor implicate s-a intervenit
împreună cu Poliția Municipală Slatina.
10.07.2016 - ora 0754 : zona Autogara Slatina - altercație între două persoane de sex masculin,
unde s-a intervenit pentru restabilirea ordinii publice, persoanele implicate în scandal fiind ulterior
identificate și sancționate contravențional conform Legii nr. 61/1991. În urma verificărilor s-a dovedit

că una dintre persoanele implicate în altercație este autorul unei spargeri ce a avut loc în noaptea de
9/10 iulie, în jurul orelor 0300. Cercetările au fost continuate de Poliția municipiului Slatina.
10.07.2016 - ora 2155 : accident rutier zona sensului giratoriu Steaua - în urma unui apel
înregistrat la 112, echipajul rutier care efectua serviciul de patrulare împreună cu lucrători din cadrul
Biroului Rutier al Poliției municipiului Slatina s-a deplasat pe str. Ec Teodoroiu - zona sensului giratoriu,
pentru a participa la măsuri de fluidizare a traficului rutier, ca urmare a unui accident rutier. Aflânduse pe partea carosabilă în timp ce fluidizau traficul în vederea efectuării cercetării la fața locului, s-a
observat un alt autoturism ce rula cu viteză excesivă. Acesta a fost oprit regulamentar, constatându-se
faptul că persoana aflată la volan, cu domiciliul pe raza municipiului Slatina, prezenta urme vizibile ale
unei stări de ebrietate. Întrucât, în urma probei cu etilotestul, a fost înregistrată o concentraţie peste
limita admisă, iar persoana respectivă a devenit recalcitrantă adresând injurii și expresii jignitoare
polițiștilor aflați la faţa locului, împotriva acesteia s-a folosit forța, persoana în cauză fiind imobilizată și
condusă la secţia UPU din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina pentru recoltarea probei de
sânge, ulterior fiind condus la Poliția Municipiului Slatina în vederea continuării cercetărilor.

