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În această perioadă, agenţii comunitari din posturile mobile au acţionat pe raza municipiului 

Sf. Gheorghe, pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţii, evitarea comerţului stradal 
neautorizat, desfăşurând în acelaşi timp şi activităţi de prevenire a furturilor de produse agricole , a 
faptelor antisociale, aruncarea şi depozitarea deşeurilor şi gunoaielor pe domeniul public, respectarea 
igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, asigurând un climat de siguranţă civică.  

Pentru realizarea acestui scop, în această perioadă  au fost executate patrulări :  
- în cartierul Őrkő,   şi pe străzile adiacente in scopul prevenirii producerii unor acte 

antisociale; 
 -  în cartierul Simeria pentru depistarea animalelor lăsate în libertate şi nesupravegheate, 
 - pe străzile Jókai  Mór şi Arcuşului în scopul prevenirii furturilor de produse agricole; 

  - pe străzile Vânătorilor, Ghioceilor, Berzei în scopul prevenirii furturilor din locuinţe,  
 - la groapa Kolcza, în zona Libacsárda şi pe malul Oltului în scopul prevenirii aruncării 

gunoaielor sau depistarea celor care aruncă; 
 - la Piaţa centrală în scopul asigurării unui climat de ordine în sectorul destinat 

comercializării plantelor medicinale, a ciupercilor şi fructelor de pădure; 
 - la piaţa EURO, pentru a preveni distrugerile de bunuri, stoparea adăpostirii unor persoane 

pe teritoriul pieţei, prevenire fapte antisociale; 
- Au fost verificate terenurile de joacă pentru copii în scopul prevenirii distrugerii amenajărilor 

existente. 
- Au fost verificate periodic automatele de bilete de autobuz, în scopul prevenirii distrugerii 

acestora; 
- S-a verificat periodic parcarea special amenajată pentru autovehicole mai mari de 3,5 tone, în 

scopul prevenirii furturilor şi distrigerilor. 
În această perioadă agenţii comunitari au desfăşurat o amplă acţiune de informare a populaţiei 

privind lansarea numărului verde, pentru îmbunătăţirea siguranţei cetăţenilor şi a măsurilor de ordine 
publică. 

La reclamaţia repetată a locuitorilor, s-au întreprins acţiuni de verificare a barurilor privind 
respectarea programului de funcţionare, în scopul evitării tulburării liniştii publice în timpul nopţii. 

Ca urmare a reclamaţiilor făcute, s-au făcut patrulări în zona fostei centrale termice din strada 
Laszlo Ferencz, în scopul evitării instalării persoanelor fără adăpost în această clădire. 

S-au făcut verificări pe malul Oltului- sub pod- pentru evitarea instalării persoanelor fără 
adăpost. 

În mai multe cazuri, agenţii comunitari au intervenit la îndepărtarea cetăţenilor de etnie romă 
din zona lucrărilor de amenajare a parcărilor din strada Fabricii. 

La solicitarea personalului de la Centrul de primire urgenţe minori s-a acordat sprijin în 
căutarea unui copil minor fugit din centru. 

S-au făcut patrulări de prevenire în satele Chilieni şi Coşeni, precum şi în Câmpul Frumos. 



Agenţii comunitari au participat la îndrumarea cetăţenilor şi verificarea folosirii automatelor de 
bilete pentru parcare. 

 
În data de 3 august, agenţii comunitari au participat la devierea circulaţiei pe strada Spitalului, 

unde s-a creat obstacol prin căderea unui copac. 
În data de 8 august, agenţii comunitari au participat la închiderea circulaţiei, la atenţionarea 

trecătorilor şi păstrarea ordinii în timpul turului de ciclism. 
 
S-a asigurat protecţie reprezentanţilor Primăriei, cu ocazia transportului de valori monetare, şi 

la ridicarea autovehicolelor abandonate. 
 
În această perioadă au fost întocmite procese verbale de contravenţie : 
- pentru circulaţia cu căruţă fără sac colector    - 7 cazuri- amendă în val. de 1300 lei 
        - 1 caz  cu avertisment 
- pentru circulaţie cu căruţă neînmatriculată  - 6 cazuri – amendă în val.de 600 lei 
        - 4 cazuri     - cu avertisment   
- pentru animale lăsate în libertate fără supraveghere - 2 caz      – amendă în val. de 600 lei 
- pentru parcare neregulamentară (blocare acces pe  
  trotuar, sau acces în imobile, garaje)   - 5 cazuri  - amendă în val. de 750 lei 
- pentru parcare în zone verzi    -14 cazuri – amendă în val. de 2100 lei 
- pentru abandonare de deşeuri rezultate din  
   curăţirea casei şi deşeuri de construcţii, de 
   vărsare apă reziduală pe domeniul public  - 2 cazuri – cu avertisment 
- pentru tulburarea liniştii publice    - 2 cazuri - amendă în val.de 400 lei 
        -  1 caz cu avertisment 
- pentru provocare şi participare la scandal pe 
  domeniul public      - 1 caz   - amendă în val. de 200 lei 
- pentru trimiterea copilului minor să apeleze la  
  mila publicului              - 1 caz  - amendă în val. de 100 lei 
- pentru nerespectarea orarului de funcţionare 
   în restaurante, barurui     - 1 caz  - amendă în val. de 200 lei 
- pentru afişare afiş publicitar neregulamentar  - 1 caz - amendă în val. de 500 lei 
- pentru neachitarea taxei de parcare   - 1 caz   cu avertisment 
 
Au fost avertizati verbal: 
- pentru circulaţia cu căruţă fără sac colector   - 4 cazuri 
- pentru circulaţia cu căruţă neînmatriculată   - 5 cazuri 
- pentru comerţ stradal neautorizat    - 1 caz 
- pentru tulburarea liniştii publice     - 13 cazuri 
 

 
 La dispeceratul Poliţiei Comunitare în perioada analizată s-au înregistrat 29 apeluri telefonice 

de la cetăţeni, sesizări şi reclamaţii, la care agenţii comunitari au încercat , în măsura posibilităţilor, să 
răspundă prompt, cercetînd fiecare caz în parte. 

Agenţii comunitari s-au deplasat, mai ales în timpul nopţii, pentru cercetarea reclamaţiilor 
privind tulburarea liniştii publice, atât în baruri, cât şi în apartamente de locuit, terenuri de joacă sau în 
apropierea blocurilor de locuit. S-au reclamat proprietari de câini, care tulbură liniştea locatarilor prin 
ţinerea animalelor care latră în apartamente sau pe balcoane.  



S-a sesizat şi agenţii comunitari s-au deplasat la faţa locului pentru cercetarea cazurilor de 
producere de murdărie pe domeniul public, vărsarea apei reziduale pe stradă, descărcare de nisip pe 
carosabil etc. 

S-a făcut reclamaţii şi sesizări pentru parcări neregulamentare, blocarea accesului pe trotuare 
sau la intrare-ieşire în parcări, parcări în zone verzi. 
 

A fost înregistrat o reclamaţie scrisă. ( cu privire la tulburarea liniştii publice) 
   
 
 
 


