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Sinteza  activităţii  agenţilor comunitari 

în perioada 14.09.2009 – 20.09.2009 

 
Activitatea agenţilor comunitari din posturile mobile sunt orientate în principal spre 

menţinerea ordinii şi liniştii publice, asigurarea unui climat de siguranţă a locuitorilor, eliminarea faptelor 
antisociale, păstrarea curăţeniei localităţii, aruncare şi depozitare de gunoaie pe domeniul public, 
igienizarea zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, evitarea comerţului stradal neautorizat, 
eliminarea cerşitului pe domeniul public, prevenirea furturilor din gospodării sau de produse agricole din 
terenurile agricole apropiate municipiului, etc. 

Pentru realizarea acestui scop, în această perioadă  au fost executate patrulări :  
- în cartierul Őrkő,   şi pe străzile adiacente in scopul prevenirii producerii unor acte 

antisociale; 
-  în 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, în zona Libacsárda şi pe malul Oltului în scopul prevenirii aruncării 

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

comercializării plantelor medicinale, a ciupercilor şi fructelor de pădure; 
- la piaţa EURO, pentru a preveni distrugerile de bunuri, stoparea adăpostirii unor persoane 

pe teritoriul pieţei, prevenire fapte antisociale; 
- la cimitirul reformat din cart.Simeria în scopul depistării animalelor lăsate în libertate în 

timpul nopţii 
S-au verificat periodic terenurile de joacă pentru copii în scopul prevenirii distrugerii 

amenajărilor existente. 
S-a verificat periodic parcarea special amenajată pentru autovehicole mai mari de 3,5 tone, 

în scopul prevenirii furturilor şi distrugerilor. 
În scopul prevenirii faptelor antisociale, sesizate de locuitorii municipiului, agenţii 

comunitari efectuează patrulări pedestere în perimetrul Teatrului de vară din cartierul Simeria. 
S-au făcut patrulări de prevenire în satele Chilieni şi Coşeni, precum şi în Câmpul Frumos. 
În perimetrul gării GFR s-a făcut acţiune comună cu Poliţia TF pentru prevenirea furturilor 

şi a faptelor antisociale. 
În scopul asigurării climatului de ordine s-au făcut patrulări zilnice în perimetrul Liceului 

de artă şi Şcolala specială. 
S-a asigurat protecţie reprezentanţilor Primăriei cu ocazia transportului de valori monetare 

şi colectarea sumelor din aparate de taxat în parcări. 
Agenţii comunitari au participat la distribuirea dispoziţiei primarului cu privire la 

restricţiile de vânzare a băuturilor alcoolice cu ocazia unor manifestări sportive şi culturale, totodată 
participând şi la asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la eceste manifestări. 



Pe parcursul patrulărilor pe străzile municipiului, agenţii comunitari urmăresc lipirea 
neregulamentară a afişelor publicitare, fac cercetări pentru depistarea celor care nu respectă prevederile 
HCL-lui în acest sens, ia măsuri de sancţionare a acestora. 

În timpul serviciului, agenţii comunitari din posturile mobile fac multe deplasări pentru 
cercetarea şi rezolvarea, după caz, a sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor.  

În această perioadă au fost 15 sesizări şi reclamaţii telefonice. 
Sesizăriile şi reclamaţiile, în această perioadă se referă la : 
- tulburarea ordinii şi liniştii publice, nerespectarea orelor de linişte   -  5 cazuri 
- curăţenia localităţii, încălcarea normelor de depozitare a gunoaielor – 1 caz 
- animale lăsate în libertate, fără supraveghere      -  1 caz 
- parcare neregulamentară a autovehicolelor, bocare    
   acces în parcări, în imobile sau la containere de gunoaie     - 5 cazuri 
- existenţa autovehicolelor abandonate pe domeniul public     - 1 caz 
- infiltrarea sau scurgerea apei din apartamente învecinate-  
   probleme nerezolvate între locatari         -  1 caz 
- distrugeri de bunuri, indicatoare etc. pe drumurile publice      - 1 caz  
În marea majoritate a cazurilor, agenţii comunitari în serviciu au reuşit să ia măsuri pentru 

rezolvarea situaţiilor reclamate, însă au fost cazuri, când din cauza gradului de ocupare a agenţilor 
comunitari în serviciu nu s-a putut lua măsură imediată.  
 

În această perioadă au fost întocmite procese verbale de contravenţie : 
- pentru circulaţia cu căruţă fără sac colector  - 1 caz       cu avertisment 
- pentru circulaţie cu căruţă neînmatriculată  - 6 cazuri   - amendă în val. de 600 lei 
- pentru distrugerea zonei verzi prin parcare  
   neregulamentară     - 1 caz       - amendă în val.de 150 lei 
- pentru parcare neregulamentară, blocare acces 
   pietoni pe trotuar sau acces autovehicole în imobile 
   sau locuri de parcare    - 10 cazuri - amendă în val. de 2000 lei 
       -  7 cazuri   cu avertisment 
- pentru neafişarea la loc vizibil a tichetului de  
  parcare sau depăşurea termenului pentru s-a plătit 
  taxa de parcare     - 10 cazuri  cu avertisment 
- pentru afişare de afişe publicitare în locuri 
  nepermise       -  1 caz     - amendă în val. de 150 lei 
 
Au fost avertizati verbal: 
- pentru circulaţia cu căruţă fără sac colector   - 8 cazuri 
- pentru circulaţia cu căruţă neînmatriculată   - 15 cazuri 
- pentru animale lăsate în libertate fără supraveghere - 1 caz 
- pentru comerţ stradal neautorizat    - 3 cazuri 
- pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice   - 1 caz   
- pentru parcare neregulamentară, blocare acces în 
  imobil        - 1 caz 
 

 
 
 


