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                                              Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 16.03.2009 – 22.03.2009  

 
 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 45 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 18 persoane au fost avertizate verbal pentru că erau pe cale să comită o contravenţie. 
  
 Au fost verificate terenurile de joacă pentru copii în scopul prevenirii distrugerii amenajărilor 
existente. 
 
 În această perioadă  au fost executate patrulări în cartierele , Orko, Centrul Civic, str. 1 Decembrie 
1918  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 44 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 a fost verificată centrala termică dezactivată de pe strada Laszlo Ferenc în scopul 
prevenirii furturilor de materiale. 

 
  În conformitate cu prevederile  H.C.L. 101/2002 au fost sancţionaţi cu amendă sau avertisment un 

număr de 9 cetăţeni pentru că au circulat cu vehicule cu tracţiune animală fără a fi înmatriculate sau montat 
pe acestea , saci pentru excremente. 

 
În data de 21.03.2009. 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 
12 autovehicule, urmând ca proprietarii sau conducătorii acestora să fie sancţionaţi contravenţional pentru 
parcarea neregulamentară a acestor autovehicule.  
 

. 
În data de 19.03.2009 agenţii comunitari au asigurat ordinea şi liniştea publică în perimetrul Teatrului 

„ Tamaş Aron” cu ocazia organizării ” Bienalei Teatrale Internaţionale”   



În data de 18 şi 19.03.2009 agenţii comunitari au participat  
la acţiunea de ridicare a autoturismelor parcate neregulamentar pe 
 spaţiul verde, încălcând astfel prevederile art.12 lit. d din H.C.L. 
 101/2002 . Au fost ridicate un număr de 12 autoturisme care  
au fost depuse pe strada Arcuş, locaţia ”Grădinărie”. Acţiunea  
continuă. 

 
În această perioadă agenţii comunitari în cooperare cu poliţişti din cadrul Secţiei  de Poliţie 

Transporturi Braşov şi poliţişti de la Ordinea Publică din mun. Sf. Gheorghe au desfăşurat acţiuni pentru 
prevenirea şi combaterea faptelor antisociale şi pentru creşterea gradului de siguranţă  publică a cetăţeanului 

 
În data de 16.03.2009 agenţii comunitari au avertizat verbal pe numitul B.I. din com. Vâlcele 

deoarece a fost surprins arzând deşeuri pe malul râului Olt. Persoana a stins focul şi a părăsit zona. 
 
În data de 16.03.2009 agenţii comunitari au asigurat ordinea şi liniştea publică la Casa Comunitară cu 

ocazia distribuirii  ajutorului social. 
 
În data de 17.03.2009 ca urmare a sesizării făcute de K.B de pe strada Viitorului nr. 15 ap 17 agenţii 

comunitari au constatat că cele sesizate sunt reale. Ca urmare acestui fapt, proprietarul ap 16 a fost avertizat 
verbal şi s-a stabilit termen pentru repararea instalaţiei sanitare. 

 
În data de 18.03.2009 a fost sancţionat contravenţional cu amendă numitul P.C. din Sf. Gheorghe care 

a provocat scandal în incinta Căminului Social din mun. Sf. Gheorghe. 
 
În data de 20.03.2009 a fost sancţionat contravenţional cu amendă numitul N.A. din localitatea 

Râşnov pentru deranjarea ordinii şi liniştii publice în restaurantul Tribel. 
 
În data de 20.03.2009 pe timpul patrulării pe strada Al. Muzelor agenţii comunitari au găsit un 

cetăţean care  se simţea rău. A fost transportat la spital. 
 
În data de 20.03.2009 în urma unei sesizări primite la dispeceratul Poliţiei Comunitare  agenţii 

comunitari s-au deplasat pe strada Pescarilor nr. 30 unde la et. 3 al blocului 2 au găsit în scara blocului 2 
cetăţeni fără adăpost. Aceştia au fost îndepărtaţi din zonă. 

 
La dispeceratul Poliţiei Comunitare în perioada analizată s-au înregistrat 10 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 4 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  45 sancţiuni contravenţionale din 
care  10 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 35 cu amendă în valoare totală de  6050 lei.  


