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                                              Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 12.01.2009 – 18.01.2009  

 
 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 de18 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 13 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 Simeria, Orko,  Ciuc, Gară în  scopul 
prevenirii tulburării ordinii şi liniştii publice a depistării cabalinelor lăsate în libertate şi nesupravegheate. 
  
 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 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. 
 

A fost asigurată buna desfăşurare a activităţii de distribuire lemnelor pentru foc cetăţenilor de etnie 
romă precum şi protecţia lucrătorului de la barieră. 

 
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. 
 
Au fost verificate un număr de 4 firme privind autorizaţia de funcţionare. În urma controlului s-a 

constatat că toate aveau autorizaţie emisă în noile condiţii stabilite de actele normative în vigoare. 
 
  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  



 
În data de 14.01.2009 agenţii comunitari din cadrul Biroului Ordine Publică au însoţit reprezentanţii 

Compartimentului pentru Autorizarea Serviciului de Transport Public Local în activitatea de control a 
taximetrelor. Au fost verificate un număr de 43 de taximetre. 

 
În data de 14.01.2009 în urma sesizării primite din partea numitei B.E. agenţii comunitari s-au 

deplasat  la adresa indicată de aceasta unde au constatat că numita V.M. a depozitat moloz în faţa blocului nr. 
5. din str. Viitorului. S-au luat masuri pentru a se face curăţenie. 

 
În data de 14.01.2009 numita D.M. a reclamat faptul că zgomotul din barul S.C. ZENA creează  

disconfort locatarilor. Administratorul barului a promis că izolează fonic încăperea barului . La sfârşitul 
săptămânii acest lucru a fost realizat. 

 
În data de 15.01.2009 au fost avertizate verbal conform Legii 61/1999 4 persoane care au făcut focul 

lângă containerele de gunoi de pe strada Tineretului. Focul a fost stins, iar persoanele au părăsit zona. 
 
În data de 15.01.2009 a fost avertizată verbal numita A.L. pentru că a aruncat resturi de material 

lemnos de la etajul 2 în faţa blocului nr. 5 din strada Viitorului.. 
 
În data de 16.01.2009 a fost avertizat verbal D.A. din Sf. Gheorghe care apela la mila publicului în 

faţa magazinului Bertis din cartierul Simeria . A fost îndepărtat din zonă. 
 
În data de 16.01.2009 a fost oprit în trafic numitul M.K. care transporta cu un vehicul cu tracţiune 

animală lemne fără a avea documentele necesare. Cazul a fost predat jandarmeriei. 
 
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 nu a  fost depusă nici o reclamaţie din partea cetăţenilor.  
 
  Sancţiuni contravenţionale 
           
 În perioada analizată agenţii comunitari au aplicat un număr de 12 sancţiuni contravenţionale cu 
amendă în valoare totală de  6150 lei. 
 


