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                                              Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 09.11.2009 – 15.11.2009  

 
În această perioadă, agenţii comunitari din posturile mobile au acţionat pe raza municipiului Sf. 

Gheorghe, pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice, a  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 21 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 8 persoane au fost avertizate verbal pentru că erau pe cale să comită o contravenţie. 
 
 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;  
  - pe străzile Romulus Cioflec, Gr. Bălan , Kriza Janos  
  - Piaţa  Euro pentru depistarea persoanelor fără adăpost 
  -  în satele Chilieni şi Coşeni 
  - Parcul Central şi Centrul  Civic 
   
 În această perioadă au fost fotografiate un număr de 21 autovehicule care au fost parcate  
neregulamentar  ( spaţii verzi, trotuare sau proprietarii acestora nu au plătit taxa de parcare) pe domeniul 
public al municipiului Sf. Gheorghe. Urmează ca proprietarii acestora să fi identificaţi şi sancţionaţii 
contravenţional după caz.. 
  
   În conformitate cu prevederile  H.C.L. 101/2002 au fost sancţionaţi cu amendă sau avertisment un 
număr de 4  cetăţeni pentru că au circulat cu vehicule cu tracţiune animală fără a fi înmatriculate sau montat 
pe acestea , saci pentru excremente. 

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

Şcoala specială 
 
Agenţii comunitari au asigurat buna desfăşurare a activităţii de distribuire a lemnelor, cetăţenilor de 

etnie romă. Acţiunea va continua. 
 

  Au fost verificate terenurile de joacă pentru copii în scopul prevenirii distrugerii amenajărilor 
existente. 

 
Agenţii comunitari în cooperare cu Jandarmeria Română au asigurat protecţie reprezentanţilor 

Primăriei în acţiunea de demolare a unor construcţii ilegale de pe domeniul public din cartierul Orko. După 
terminarea acţiunii agenţii comunitari au asigurat ordinea publică la sediul Primăriei pentru prevenirea unor 
scandaluri ca urmare a acţiunii de demolare.  



 
În data de 10.11.2009, 14.11.2009 şi 15.11.2009 agenţii comunitari au asigurat ordinea publică cu 

ocazia desfăşurării a două meciuri de baschet şi a unui meci de futsal în Sala Sporturilor din municipiul 
Sfântu Gheorghe. 

 
În data de 10.11.2009 agenţii comunitari au avertizat verbal pe numitul G.R. care a aruncat resturi 

vegetale pe strada Textiliştilor. 
 
În data de 11.11.2009 la sesizarea unor cetăţeni agenţii comunitari au fotografiat mai multe 

autoturisme care blocau intrarea în blocul nr. 16 de pe strada  Zefirului. Urmează identificarea şi sancţionarea 
proprietarilor acestor autoturisme. 

 
În data de 12.11.2009 a fost avertizat verbal numitul D.E. care a lăsat în libertate şi nesupravegheat un 

cal pe domeniul public al mun. Sf. Gheorghe. 
 
În dat de 13.11.2009 agenţii comunitari au intervenit la solicitarea lucrătorilor de la Rampa  de gunoi 

pentru îndepărtarea din zonă a cetăţenilor de etnie romă , care nu lăsau lucrătorii să-şi desfăşoare activitate în 
mod normal. 

 
În data de 14.11.2009 agenţii comunitari în cooperare cu Poliţia Română au surprins pe strada 

Vânătorilor 3 atelaje cu lemne pentru foc. Cetăţenii de etnie romă nu aveau acte pentru provenienţa lemnelor 
care au fost confiscate împreună cu atelajele . 

 
În data de 15.11.2009 în urma sesizărilor primite de la mai mulţi cetăţeni a, agenţii comunitari au 

surprins pe numitul PA  care lipea afişe ăn locuri nepermise pe strada R. Cioflec. 
 
 La dispeceratul Poliţiei Comunitare în perioada analizată s-au înregistrat 12 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 48 sancţiuni contravenţionale din care  
6 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 42 cu amendă în valoare totală  de  5950  lei.  


