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                                              Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 18.05.2009 – 24.05.2009  

 
 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 24 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 9 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 cartierul Orko,   şi pe străzile adiacente in scopul prevenirii furturilor de material lemnos 
şi a furturilor din locuinţe; 

  -   cartierul Lenin:  
- ieşirea din municipiu,  spre  Ilieni pentru prevenirea furturilor de lucernă ; 

  -   în centru civic 
  - cartierul Gara 
 
 În această perioadă au fost fotografiate un număr de 4 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 conformitate cu prevederile  H.C.L. 101/2002 au fost sancţionaţi cu amendă sau avertisment un 
număr de 8 cetăţeni pentru că au circulat cu vehicule cu tracţiune animală fără a fi înmatriculate sau montat 
pe acestea , saci pentru excremente. 

 
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 repetate rânduri în această perioadă agenţii comunitari au patrulat în zona Kolcza pentru prevenirea  

depozitării gunoaielor menajere sau de altă natură. 
 
Agenţii comunitari au asigurat ordinea la Casa Comunitară cu ocazia distribuirii ajutorului social.  
 
În această perioadă agenţii comunitari au participat la asigurarea ordinii şi liniştii publice la diferite 

manifestări care au avut loc în municipiul Sfântu Gheorghe sau alte localităţi: 
 - la Sala  Sporturilor cu ocazia festivalului „ Parada Cârnaţilor”î 
  - la Moacşa cu ocazia „ Expoziţia Haromszek” 
 - la Reci cu ocazia „ Zilelor Turismului Covăsnean”   
 - la Sf  Gheorghe cu ocazia concertului ZORAN  
 



 
În data de 19.05.2009 la sesizarea făcută de numitul M.G.C. din Sf. Gheorghe, agenţii comunitari s-au  

deplasat la adresa indicată unde au constatat faptul că gardul viu plantat de acesta fusese furat. Gardul viu a 
fost găsit în curtea unui cetăţean din strada Puskas  Tivadar . Cazul  a fost predat poliţiei. 

 
În data de 21.05.2009 în urma sesizării făcute de numitul U.G. agenţii comunitari s-au deplasat în 

satul Coşeni unde au constatat că cele reclamate sunt reale, adică vecinul reclamantei sprijină unele materiale 
de construcţii de peretele casei acesteia. Persoana reclamată a fost sancţionată contravenţional cu 
avertisment. 

 
În data de 21.05.2009 agenţii comunitari au surprins în piaţa centrală pe numitul C.G. din comuna 

Vâlcele ca în Piaţa Centrală apela  la mila publicului. Acesta a fost îndepărtat din zonă 
 
În data de 21.05.2009 în urma sesizării făcute de C.K.C. agenţii comunitari au sancţionat 

contravenţional cu amendă pe numiţii; C.R, D.G, şi M.S. din municipiul Sf. Gheorghe deoarece au aruncat pe 
jos coji de seminţe pe una din aleile parcului central. 

 
La dispeceratul Poliţiei Comunitare în perioada analizată s-au înregistrat 9 apeluri telefonice de la 

cetăţeni, privind diferite situaţii ( deranjarea liniştii publice, conflicte intrafamiliale, parcări pe spaţii verzi , 
blocare de ieşire din parcare ,cîini care atacă persoane, animale lăsate în libertate ne supravegheate ) care au 
fost soluţionate de agenţii comunitari în timp operativ . La secretariatul instituţiei nu a fost depuse două   
sesizări referitoare la tulburarea liniştii publice..  

 
  Sancţiuni contravenţionale 
           
 În perioada analizată agenţii comunitari au aplicat un număr de  23 sancţiuni contravenţionale din 
care  5 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 18 cu amendă în valoare totală  de  1550 lei.  


