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                                              Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 09.02.2009 – 15.02.2009  

 
 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 48 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 20 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 . 
  
 În conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 115/2008 privind parcarea autovehiculelor cu masa mai 
mare de 3,5 tone  pe raza  municipiul Sf. Gheorghe, au fost fotografiate în vederea identificării un număr  
de 4 autovehicule, urmând ca proprietarii sau conducătorii acestora să fie sancţionaţi contravenţional pentru 
parcarea neregulamentară a acestor autovehicule.  
 
 Au fost verificate terenurile de joacă pentru copii în scopul prevenirii distrugerii amenajărilor 
existente. 
 
 În această perioadă  au fost executate patrulări în cartierele , Orko, Piaţa Centrală, Parcul Central în  
scopul prevenirii tulburării ordinii şi liniştii publice  

 
 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 21 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 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. 

 
În repetate rânduri în această perioadă, agenţii comunitari au verificat centrala termică dezactivată de 

pe strada Viitorului în scopul prevenirii sustragerilor de materiale. 
 
  În conformitate cu prevederile  H.C.L. 101/2002 au fost sancţionaţi cu amendă sau avertisment un 

număr de 6 cetăţeni pentru că au circulat cu vehicule cu tracţiune animală fără a fi înmatriculate sau montat 
pe acestea , saci pentru excremente. 

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

constatat că 3 aveau  autorizaţie emisă în noile condiţii, iar 3 nu aveau. Acestea au fost atenţionate pentru 
intrarea în normalitate, conform actelor l normative în vigoare. 



 
În data de 09.02.2009 agenţii comunitari au asigurat protecţie reprezentanţilor Consiliului Local cu 

ocazia evacuării unor cetăţeni din Căminul Social din strada . Romulus Cioflec nr. 7, bl. 144.. 
 
În data de 11.02.2009  la sesizarea făcută de asistentul medical D.D. de la spitalul TBC din Sf.. 

Gheorghe, agenţii comunitari s-au deplasat la spitalul TBC unde au constatat că doi copii de romi au aruncat 
cu pietre în asistent, deoarece acesta nu i-a lăsat să intre în spital.  Copiii au fost căutaţi , dar aceştia 
dispăruseră. 

 
În data de 11.02.2009 comunitari au asigurat protecţie reprezentanţilor Primăriei cu ocazia demolării 

fostelor vestiare de pe terenul de fotbal di cartierul Ciucului.  
 
În data de 14.02.2009. agenţii comunitari au asigurat ordine publică cu ocazia desfăşurării unui meci 

de baschet feminin în Sala Sporturilor din cartierul Simeria.  
 
În data de 14.02.2009 agenţii comunitari au asigurat ordinea şi liniştea publică la Casa de Cultură din 

satul Coşeni cu ocazia desfăşurării   „Balului îndrăgostiţilor” . 
 
În data de 15.02.2009 a fost avertizat verbal numitul S.S.. din Sf. Gheorghe care circula cu bicicleta 

pe trotuar pe strada Stadionului.  
 
În data de 15.02.2009 la sesizarea făcută de S.E. din strada Crângului , agenţii comunitari s-au 

deplasat la adresa menţionată  unde au constatat că la uşa ap. 1 din bl. 15, sc A dormea un cetăţean care 
blocase circulaţia locatarilor. S-a constata că acesta consumase băuturi alcoolice. A fost legitimat şi îndemnat 
să meargă acasă ( com Bixad). 

 
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 , 
cîini care atacă persoane ) care au fost soluţionate de agenţii comunitari în timp operativ . La secretariatul 
instituţiei  un număr de 3 sesizări din  partea cetăţenilor municipiului Sf. Gheorghe. 
 
  Sancţiuni contravenţionale 
           
 În perioada analizată agenţii comunitari au aplicat un număr de 42 sancţiuni contravenţionale din care 
6 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 36 cu amendă în valoare totală de 5900 lei.  


