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                                              Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 09.03.2009 – 15.03.2009  

 
 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 39 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. 
  
 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 cartierele , Orko,  Parcul Central, Simeria, 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 9 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 Goldiş .. 
 
  În conformitate cu prevederile  H.C.L. 101/2002 au fost sancţionaţi cu amendă sau avertisment un 

număr de 3 cetăţeni pentru că au circulat cu vehicule cu tracţiune animală fără a fi înmatriculate sau montat 
pe acestea , saci pentru excremente. 

 
În data de 14.03.2009. agenţii comunitari au asigurat ordinea publică cu ocazia desfăşurării unui meci 

de baschet feminin în Sala Sporturilor din cartierul Simeria.  
 
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 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 3 
autovehicule, urmând ca proprietarii sau conducătorii acestora să fie sancţionaţi contravenţional pentru 
parcarea neregulamentară a acestor autovehicule.  
 

. 



 
În data de 09.03.2009 agenţii comunitari au asigurat desfăşurarea în condiţii specifice a circulaţiei 

rutiere spre Şugaş Băi în condiţiile în care aici avea loc testarea maşinilor pentru raliu. 
 
În data de 11.03.2009 a fost sancţionată contravenţional cu avertisment numita D.M. din mun. Sf 

Gheorghe strada Boriz deoarece cânele acesteia a pătruns pe proprietatea numitei B.E.  
 
În data de 11.03.2009 în jurul orelor 02.30 agenţii comunitari  au surprins un cetăţean ce forţa uşa de 

la intrare în biblioteca judeţeană. Această persoană  a fost reţinută şi predată Poliţiei Române. Nu avea acte 
de identitate asupra ei. 

 
În data de 12.03.21009 agenţii comunitari au asigurat buna desfăşurare a unei şedinţe la Biserica 

Evanghelică. 
 
În data de 13.03.2009 au fost distribuite societăţilor comerciale din mun. Sf. Gheorghe înştiinţări 

pentru interzicerea desfacerii de băuturi alcoolice. 
 
  În data de 15.03.2009 a fost avertizat verbal patronul barului Zena care nu a respectat programul de 

linişte pentru locatarii blocului unde funcţionează   
 
În zilele de 14 şi 15.03.2009  agenţii comunitari au participat la asigurarea ordinii şi liniştii publice la 

manifestaţiile prilejuite cu ocazia aniversării a 161 de ani de la revoluţia din 1848.  
 
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  au fost depuse 2 sesizări din partea unor cetăţeni  din mun. Sf. Gheorghe,  care a fost rezolvate cu 
promptitudine de către agenţii comunitari 

 
  Sancţiuni contravenţionale 
           
 În perioada analizată agenţii comunitari au aplicat un număr de  32 sancţiuni contravenţionale din 
care 11 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 21 cu amendă în valoare totală de  5.400 lei.  


