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

Sf. Gheorghe, pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţii, evitarea comerţului stradal 
neautorizat, 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 54 de 
persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se aflau, din care la 22 de 
persoane şi pentru o societate comercială s-a întocmit proces-verbal de contravenţie, iar 28 persoane au 
fost avertizate verbal. 

În această perioadă  au fost executate patrulări :  
- în cartierul Őrkő,   şi pe străzile adiacente in scopul prevenirii producerii unor acte antisociale; 

 -  cartierul Simeria pentru depistarea animalelor lăsate în libertate şi nesupravegheate;  
 - pe străzile Jókai  Mór şi Arcuşului în scopul prevenirii furturilor de produse agricole; 

  - pe străzile Vânătorilor, Ghioceilor, Berzei în scopul prevenirii furturilor din locuinţe; 
 - la groapa Kolcza şi pe malul Oltului în scopul prevnirii aruncării gunoaielor sau 

depistarea celor care aruncă 
 - la Piaţa centrală în scopul asigurării unui climat de ordine în sectorul destinat 

comercializării plantelor medicinale şi a ciupercilor. 
 
- Au fost verificate terenurile de joacă pentru copii în scopul prevenirii distrugerii amenajărilor 

existente. 
- Au fost verificate automatele care eliberează bilete pentru transportul în comun.  
- S-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 desfăşurat o amplă acţiune de informare a populaţiei 

privind lansarea numărului verde, pentru îmbunătăţirea siguranţei cetăţenilor şi a măsurilor de ordine 
publică. 
  

 În două cazuri s-a acordat sprijin persoanelor nevoiaşi, un cetăţean vârstnic fără adăpost şi un 
copil minor găsit singur apelând la mila publicului, au fost duş la Direcţia de Asistenţă Socială. 

   
În cadrul acţiunii comune cu Primăria Sf.Gheorghe cu privire la tranchilizarea şi strângerea 

câinilor fără stăpâni, au fost prinşi 18 câini.  
În data de 17 iulie a fost capturat un cal lăsat în libertate fără supraveghere pe domeniul public. 
S-a asigurat protecţie reprezentanţilor Primăriei, cu ocazia transportului de valori monetare şi 

într-un caz la Câmpul Frumos la demolarea unei construcţii ilegale. 
 



Agenţii comunitari au desfăşurat acţiuni de verificare a taximetriştilor privind respectarea 
locurilor de parcare destinate acestui scop. 

În data de 18 iulie agenţii comunitari au participat la asigurarea ordinii si liniştii publice, la 
închiderea temporară a circulaţiei la strada Libertăţii, cu ocazia manifestărilor culturale a famfarelor. 

 
Au fost întocmite procese verbale de contravenţie : 
- pentru circulaţia cu căruţă fără sac colector    - 1 caz - amendă de 150 lei 
- pentru circulaţie cu căruţă neînmatriculată  - 2 cazuri – amendă în val. de 200 lei 
        - 2 cazuri – cu avertisment 
- pentru animale lăsate în libertate fără supraveghere - 3 cazuri – amendă în val. de 700 lei 
- pentru fatul că obligă copilul minor să apeleze  
   la mila publicului     - 2 cazuri – amendă în val. de 250 lei 
- pentru neachitarea taxei de parcare   - 4 cazuri – amendă în val. de 800 lei 
- pentru parcare neregulamentară (blocare acces pe  
  trotuar, sau acces în imobile, garaje)   - 5 cazrui - amendă în val. de 600 lei 
- pentru parcare în zone verzi    - 3 cazuri – amendă în val. de 950 lei 
        - 1 caz     - avertisment 
Au fost avertizate verbal: 
- pentru circulaţia cu căruţă fără sac colector  - 8 cazuri 
- pentru circulaţia cu căruţă neînmatriculată  - 1 caz 
-pentru comerţ stradal neautorizat   - 5 cazuri 
- pentru lăsarea animalelor în libertate fără supraveghere – 3 cazuri 
- pentru tulburarea liniştii publice    - 13 cazuri 
 

 
  La dispeceratul Poliţiei Comunitare în perioada analizată s-au înregistrat 28 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 nesupravegheate ) care au 
fost soluţionate de agenţii comunitari în timp operativ.  

Au fost înregistrate două reclamaţii/sesizări scrise. ( Solicitare de a fi tranchilizaţi şi 
transportaţi două câini fără stăpâni,  conflict între două familii) 
   


