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                                              Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 21.12.2009 – 27.12.2009  
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 14 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 8 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; 

  -  în satele Chilieni - Coşeni;  
  - str. Stadionului, Vasile Goldiş, Presei, Înfrăţirii, Fabricii  

- Parcul Central 
  - Centrul  civic 
  - Piaţa Centrală 
   
 În această perioadă au fost fotografiate un număr de 4 autovehicule care au fost parcate  
neregulamentar  ( pe spaţii verzi, pe trotuare , au blocat accesul în garaje sau curţii, sau proprietarii acestora 
nu au plătit taxa de parcare, nu au afişat tichetul pentru parcare ) pe domeniul public al municipiului Sf. 
Gheorghe. Urmează ca proprietarii acestora să fi identificaţi şi sancţionaţii contravenţional după caz.. 
  
 Agenţii comunitari au verificat parcările pentru autovehicule cu masa mai mare de 3,5 tone în scopul 
prevenirii furturilor de combustibil sau altor bunuri. 

 
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 această perioadă a fost asigurată paza  şi supravegherea patinoarelor artificiale din mun. Sf. 

Gheorghe. Acţiunea va continua. 
 
Agenţii comunitari  au intervenit în repetate rânduri la sesizările făcute de unii cetăţeni care sesizau 

faptul  că intrările - ieşirile din unele parcări erau blocate cu autoturisme. Autoturismele au fost fotografiate 
urmând ca proprietarii acestora să fie identificaţi.. . 

 
În această perioadă agenţii comunitari au păzit şi verificat starea buticurilor amplasate în faţa parcul 

central cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru prevenirea furturilor sau distrugerilor. Acţiunea va continua. 
 



În data de 21.12.2009 agenţii comunitari din posturile mobile au acordat sprijin agentului comunitar 
de la postul fix ” Căminul Social ” pentru aplanarea unui conflict izbucnit între doi locatari, care au fost 
sancţionaţi contravenţional cu amendă 

 
În data de 21.12.2009 agenţii comunitari au intervenit pentru liniştirea unei persoane de la căminul 

social din strada M. Kelemen care lovea cu un topor uşa apartamentului vecinei. 
 
În această perioadă agenţii comunitari au efectuat activităţi de prevenire a comerţului stradal practicat 

fără contract de ocupare a domeniului public. Au fost avertizate verbal un număr de trei persoane.  
 
În data de 26.12.2009 la sesizarea unui cetăţean , agenţii comunitari au capturat un câine în scara 

blocului nr. 25, din Al. Crinului , pe care l-au dus la adăpostul special amenajat. 
 
În data de 27.12.2009 numitul P.J.  a sesizat faptul că mai multe persoane taie copaci din pădurea de 

lângă cartierul Orko. Agenţii comunitari ajunşi la faţa locului au constatat că doi opaci  au fost duşi în curtea 
unei case din respectivul cartier. A fost anunţată Jandarmeria. 

  
La dispeceratul Poliţiei Comunitare în perioada analizată s-au înregistrat 15 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, inundări de apartamente ) care au 
fost soluţionate de agenţii comunitari în timp operativ.  
   

Sancţiuni contravenţionale 
           
 În perioada analizată agenţii comunitari au aplicat un număr de 8 sancţiuni contravenţionale din care  
4 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 4 cu amendă în valoare totală  de 500  lei.  


