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                                              Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 16.11.2009 – 22.11.2009  

 
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 11 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 4 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; 

  - pe străzile Lăcrămioarei, Sporturilor, Nuferilor,Gr. Bălan , N. Iorga  
  - Cartierul  Lenin 
  -  în satele Chilieni şi Coşeni 
  - Parcul Central şi Centrul  Civic 
   
 În această perioadă au fost fotografiate un număr de 33 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 2  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. 

 
În perioada 21-22.11.2009 agenţii comunitari din cadrul Poliţiei Comunitare a mun. Sf. Gheorghe au 

asigurat paza mai multor secţii de votare, precum şi transportul buletinelor de vot de la secţii la BEJ. Nu au 
fost constatate nereguli.. 

 



  În această perioadă agenţii comunitari au participat la fluidizarea traficului rutier pe strada Ciucului 
cu ocazia asfaltării acesteia. 

În data de 18 şi  21.11.2009 agenţii comunitari au asigurat ordinea publică pe timpul desfăşurării unor 
meciuri de baschet în Sala Sporturilor din mun. Sf. Gheorghe 

 
În data de 16.11.2009 agenţii comunitari au sancţionat contravenţional pe numitul K.A. care a pătruns 

ilegal pe rampa de gunoi încercând să sustragă mai multe materiale.   
 
În data de 17.11.2009 în urma unei sesizări telefonice primite la dispeceratul Poliţiei Comunitare, 

agenţii comunitari s-au deplasat pe strada M. Kelemen pentru identificarea unor persoane care au provocat 
scandal.  Pentru rezolvarea  situaţiei a fost solicitat sprijinul Jandarmeriei . 

 
În data de 18.11.2009 în urma unei sesizări telefonice agenţii comunitari s-au deplasat în f aţa staţiei 

Petrom unde au constatat că pe carosabil se află un câine lovit de maşini. A fost anunţată S.C. TEGA S.A. 
 
În data de 19.112.2009 în urma unei sesizări a fost identificată persoana care a construit ilegal o 

debara pe scara bl. 3. de pe strada Pescarilor.  S-a dat termen pentru demolarea debaralei. 
 
În data de 20.11.2009 agenţii comunitari au aplanat un conflict iscat între taximetriştii care parcau în 

faţa magazinului Şugaş. 
 
În data de 21.11.2009 a fost avertizat verbal numitul B.I. care asculta muzică la intensitate mare 

deranjând astfel liniştea locatarilor din bl. 60, sc. A de pe strada Luceafărului. 
 
 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 26 sancţiuni contravenţionale din care  
5 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 21 cu amendă în valoare totală  de 3550  lei.  


