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                                              Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 20.04.2009 – 26.04.2009  

 
 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 44 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 22 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; 

  -  pe malul râului Olt în scopul prevenirii aruncării gunoaielor în locuri nepermise şi a 
depistării persoanelor care fac acest lucru. 

 - în Parcul central în scopul prevenirii furturilor de flori.  
 Pe timpul acestor patrulări au fost identificaţi un număr de 6 biciclişti care au fost avertizaţi verbal 
pentru că se plimbau pe aleile parcului sau pe trotuare. 
 
 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 această perioadă au fost fotografiate un număr de 7 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 6 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. 
 
Au fost verificate un număr de 4 societăţi comerciale privind funcţionarea acestora în conformitate cu 

legislaţia în vigoare . Nu s-au constatat nereguli.. 
 
În data de 20.04.2009 a fost avertizat verbal numitul M.F. care apela la mila publicului în Piaţa  

Centrală. La intervenţia agenţilor comunitari acesta a părăsit zona.  



În data de 21.04.2009 a fost sancţionat contravenţional cu avertisment numitul M.G. din Sf. Gheorghe 
care a fost surprins depozitând resturi de materiale de construcţii pe domeniul public, în zona străzii Lunca 
Oltului 

 
În data de 22.04.2009 agenţii comunitari au asigurat protecţie reprezentanţilor Primăriei în acţiunea 

de ridicare a unui autovehicul abandonat pe domeniul public. 
 
 

 În perioada 23.04.2009-26.04.2009 agenţii comunitari din cadrul 
 Biroului de Ordine Publică şi a Biroului de Pază Bunuri şi Valori,   
în colaborare cu forţe din cadrul Poliţiei Române, a Jandarmeriei  
Române şi în conformitate cu planul unic de acţiune, au asigurat 
 ordinea şi liniştea publică pe timpul desfăşurării manifestărilor 
 prilejuite de „ Zilele Sf. Gheorghe”.   
 
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 , 
blocare de ieşire din parcare ,cîini care atacă persoane, animale lăsate în libertate nesupraveghiate ) care au 
fost soluţionate de agenţii comunitari în timp operativ . La secretariatul instituţiei a fost depusă o sesizare 
privind relaţiile de vecinătate între două persoane. 

 
  Sancţiuni contravenţionale 
           
 În perioada analizată agenţii comunitari au aplicat un număr de  21 sancţiuni contravenţionale din 
care  7 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 14 cu amendă în valoare totală  de  1800 lei.  


