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                                              Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 05.01.2009 – 11.01.2009  

 
 În această perioadă, agenţii comunitari din posturile mobile au acţionat pe raza municipiului Sf. 
Gheorghe, pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice şi curăţeniei, desfăşurând în acelaşi timp şi activităţi de 
prevenire a furturilor de produse agricole , a faptelor antisociale, asigurând un climat de siguranţă civică, 
avându-se în vedere şi autoturismele abandonate sau parcate neregulamentar.  Astfel au fost legitimate şi 
identificate un număr de 10 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 5 persoane au fost avertizate verbal pentru că erau pe cale să comită o contravenţie. 
  
 Agenţii comunitari au desfăşurat acţiuni de menţinerea ordinii şi liniştii publice prin patrulări la 
diferite intervale de timp ziua şi noaptea în satele Chilieni şi Coşeni . 
  
 Au fost verificate terenurile de joacă pentru copii în scopul prevenirii distrugerii amenajărilor 
existente. 
 
 În această perioadă  au fost executate patrulări în cartierul Simeria, Orko, Gară în  scopul prevenirii 
tulburării ordinii şi liniştii publice a depistării cabalinelor lăsate în libertate şi nesupravegheate. 
  
 Agenţii comunitari au verificat parcările pentru autovehicule cu masa mai mare de 3,5 tone 
reglementate prin H.C.L. 115/2008 în scopul prevenirii furturilor de combustibil sau altor bunuri. 
 
 În această perioadă au fost fotografiate un număr de 3 autovehicule care au fost parcate  
neregulamentar  ( spaţii verzi, trotuare, blocări intrări în garaje ) pe domeniul public al municipiului Sf. 
Gheorghe , urmând ca proprietarii acestora să fie identificaţi şi sancţionaţi contravenţional. 
 

În această perioada au fost verificate patinoarele din strada Crângului şi Vasile Goldis precum şi 
centrala termică de la „ Casa cu arcade „ pentru prevenirea îngheţării instalaţiei pentru căldură. 

 
Au fost verificate un număr de 6 firme privind autorizaţia de funcţionare. În urma controlului s-a 

constatat că toate aveau autorizaţie emisă în noile condiţii stabilite de actele normative în vigoare. 
 

 În data de 09.01.2009 agenţii comunitari din postul mobil au intervenit la cererea cetăţenilor pentru a 
transporta la dispensarul veterinar un câine lovit de maşină în faţa magazinului Şugaş. 
 
 În data de 10.01.2009 a fost avertizat verbal numita B.J. din municipiul Sf. Gheorghe care a dat foc 
gunoaielor de pe lângă containerele situate pe strada Pescarilor. A fost pusă să stingă focul.  
 
 În data de 11.01.2009 în jurul orei 23.40 s-a declanşat alarma la magazinul STUDIO de pe strada 
Banki Donath. A fost chemat administratorul firmei care a constatat că alarma s-a declanşat din cauza unei 
defecţiuni electrice. 
  



  În data de 11.01.2009 la sesizarea unui cetăţean din jud. Harghita a fost căutată şi găsită numita V.E. 
din Sf. Gheorghe care a părăsit spitalul psihic din Sf,. Gheorghe.. După ce a fost găsită aceasta a fost condusă 
la acelaşi sanatoriu şi au fost anunţate rudele care o cătau 
 
 La dispeceratul Poliţiei Comunitare în perioada analizată s-au înregistrat 3 apeluri telefonice de la 
cetăţeni, privind diferite situaţii ( deranjarea liniştii publice, conflicte intrafamiliale, parcări pe spaţii verzi , 
cîini care atacă persoane ) care au fost soluţionate de agenţii comunitari în timp operativ .  
 
 
  Sancţiuni contravenţionale 
           
 În perioada analizată agenţii comunitari au aplicat un număr de 18 sancţiuni contravenţionale din care 
4 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 14 cu amendă în valoare totală de 6850 lei.  


