
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 
PRIMĂRIE 

POLIŢIA COMUNITARĂ 
 

 

 

 

 

Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari 

în perioada 05.10 – 11.10.2009 

 
 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 28 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 16 persoane au fost avertizate verbal pentru că erau pe cale să comită o contravenţie. 
 
  În această perioadă  au fost executate patrulări pedestre, cu biciclete şi autoturisme:  

- în cartierul Orko,  şi pe străzile adiacente in  
scopul prevenirii producerii unor acte antisociale; 
  -  cartierul Simeria pentru depistarea animalelor lăsate 
 în libertate şi nesupravegheate;  
  - cartierul Câmpul - Frumos  în scopul prevenirii actelor 
 antisociale ; 
  - în satele Chilieni şi Coşeni 
  - Piaţa centrală în scopul asigurării unui climat de ordineâ 
 în sectorul destinat comercializării plantelor medicinale şi a ciupercilor. 
  - cartierul  Gării 
  - la ieşirile din mun. Sf. Gheorghe în scopul prevenirii sustragerii de produse agricole 
 
 Au fost verificate terenurile de joacă pentru copii în scopul prevenirii distrugerii amenajărilor 
existente.  
 În această perioadă au fost fotografiate un număr de 6 autovehicule care au fost parcate  
neregulamentar  ( spaţii verzi, trotuare) sau nu au făcut dovada plăţii parcării pe domeniul public al 
municipiului Sf. Gheorghe , urmând ca proprietarii acestora să fie identificaţi şi sancţionaţi contravenţional. 
  
   În conformitate cu prevederile  H.C.L. 101/2002 au fost sancţionaţi cu amendă sau avertisment un 
număr de 7  cetăţeni pentru că au circulat cu vehicule cu tracţiune animală fără a fi înmatriculate sau montat 
pe acestea , saci pentru excremente. 

 
În scopul asigurării climatului de ordine s-au făcut patrulări zilnice în perimetrul Liceului de artă şi 

Şcoala specială 
. 
S-a asigurat protecţie reprezentanţilor Primăriei cu ocazia transportului de valori monetare şi 

colectarea sumelor din aparate de taxat în parcări. 
 
În repetate rânduri  a fost verificat terenul de fotbal de pe strada Vânătorilor datorită sesizărilor 

primite din partea cetăţenilor vecini cu acest teren. 
  



 Având în vedere lucrările de reabilitare a drumurilor publice din centrul municipiului, agenţii 
comunitari participă cu toate efectivele disponibile la devierea şi blocarea circulaţiei, în scopul asigurării 
bunei condiţii pentru asfaltarea drumurilor 

 
 
În perioada 10-11.10.2009 s-au desfăşurat acţiuni comune cu Poliţia Transporturi Feroviare în zona 

gării.. 
În data de 06.10.2009 a fost reclamat faptul că un cetăţean din imobilul nr. 23 de pe strada Pescarilor 

a aruncat gunoi în pubelele pentru gunoi destinate blocurilor din zonă. A fost identificat numitul M.A.  care a 
fost sancţionat contravenţional cu avertisment verbal. 

   
În data de 07.10.2009 a fost sesizat faptul că un cetăţean este căzut în faţa magazinului Peny. Persona 

se afla în stare  de ebrietate. A fost transportată la domiciliu. 
 
 În data de 07.10.2009 agenţii comunitari s-au deplasat în zona indicată prin reclamaţia depusă la 

dispecerat pentru a surprinde persoanele care lasă animale în libertate şi nesupravegheate în  zone cu spaţii 
verzi sau cu flori de pe domeniul public. 

 
În data de 08.10.2009 a fost identificat numitul B.F. din mun. Sf. Gheorghe care asculta muzică la 

intensitate mare deranjând liniştea locatarilor din zonă. A fost amendat contravenţional. 
 
În data de 10.10.2009 în urma unei sesizări telefonice agenţii comunitari s-au deplasat în zona 

blocurilor ANL  de lângă Jandarmerie, unde au găsit o persoană suspectă care încerca să sustragă materiale 
de construcţie  Cazul a fost predat poliţiei. 

 
În data de 11.10.2009 a fost sancţionat cu amendă contravenţională numitul D.B.. care descărca gunoi 

de grajd pe domeniul public pe strada Lunca Oltului. 
 
În data de 11.10.2009 a fost sancţionat contravenţional numitul B.I. care circula cu bicicleta pe aleile 

parcului central. 
 
  La dispeceratul Poliţiei Comunitare în perioada analizată s-au înregistrat 16 apeluri telefonice de la 

cetăţeni, privind diferite situaţii ( deranjarea liniştii publice, conflicte intrafamiliale, parcări pe spaţii verzi , 
blocare de ieşire din parcare , animale lăsate în libertate ne supravegheate ) care au fost soluţionate de agenţii 
comunitari în timp operativ.  
   

Sancţiuni contravenţionale  
 

           
 În perioada analizată agenţii comunitari au aplicat un număr de  52 sancţiuni contravenţionale din 
care  4 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 14 cu amendă în valoare totală  de  4675 Lei.  


