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                                              Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 08.06.2009 – 14.06.2009  

 
 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 71 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 26 persoane au fost avertizate verbal pentru că erau pe cale să comită o contravenţie. 
 
 Au fost verificate terenurile de joacă pentru copii în scopul prevenirii distrugerii amenajărilor 
existente. 
 
 În această perioadă  au fost executate patrulări :  

- în cartierul Orko,   şi pe străzile adiacente in scopul prevenirii producerii unor acte 
antisociale; 

  -   cartierul Simeria pentru depistarea animalelor lăsate în libertate şi nesupravegheate  
  - malul râului Olt  
  - ieşirea spre Ilieni în scopul prevenirii furturilor de produse agricole 
  
 În această perioadă au fost fotografiate un număr de 5 autovehicule care au fost parcate  
neregulamentar  ( spaţii verzi, trotuare) 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 17 cetăţeni pentru că au circulat cu vehicule cu tracţiune animală fără a fi înmatriculate sau montat 
pe acestea , saci pentru excremente. 

 
În conformitate cu planul de colaborare dintre Poliţia Română  şi Poliţia comunitară agenţii 

comunitari asigură ordinea şi liniştea publică în zona Liceului de artă şi a Şcolii speciale. 
 
În repetate rânduri în această perioadă agenţii comunitari au patrulat în zona Kolcza pentru prevenirea  

depozitării gunoaielor menajere sau de altă natură. 
 
Agenţii comunitari au verificat parcările pentru autovehicule cu masa mai mare de 3,5 tone în scopul 

prevenirii furturilor de combustibil sau altor bunuri. 
 
În această perioadă agenţii comunitari au verificat în repetate rânduri automatele pentru bilete din 

staţiile de autobuz. Nu s-au constatat nereguli. 
 
În data de 08.06.2009 a fost sancţionat contravenţional cu avertisment numitul A.M. din Sf. Gheorghe 

, str. Sporturilor, bl. 14 , ap. 5 deoarece asculta muzică la intensitate mare deranjând liniştea locatarilor. 
 



În data de 10.06.2009 a fost avertizată verbal numita B.V. din Sf. Gheorghe, strada Ghioceilor , nr. 13 
deoarece câinele susnumitei pătrundea pe proprietatea vecinei, care nu mai putea intra în curte. 

 
În data de 12.06.2009 agenţii comunitari au sancţionat contravenţional pe numitul P.B. din Sf. 

Gheorghe, strada Voican, care a avut un comportament violent atunci când s-a intervenit pentru aplanarea 
unui conflict între acesta şi vecinul lui. 

 
În data de 12.06.2009 în jurul orei 02.35 a fost sancţionat contravenţional numitul G.N. care în faţa 

barului ”SNACK” din Sf. Gheorghe a deranjat fără drept liniştea locuitorilor din zonă prin strigăte şi larmă.  
  
La dispeceratul Poliţiei Comunitare în perioada analizată s-au înregistrat 8 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  27 sancţiuni contravenţionale din 
care  9 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 18 cu amendă în valoare totală  de  2650 lei.  


