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                                              Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 23.03.2009 – 29.03.2009  

 
 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 62 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 31 persoane au fost avertizate verbal pentru că erau pe cale să comită o contravenţie. 
  
 Agenţii comunitari au desfăşurat acţiuni de menţinerea ordinii şi liniştii publice prin patrulări la 
diferite intervale de timp ziua şi noaptea în satele Chilieni şi Coşeni 
 
 Au fost verificate terenurile de joacă pentru copii în scopul prevenirii distrugerii amenajărilor 
existente. 
 
 În această perioadă  au fost executate patrulări în cartierele , Orko,  şi străzile adiacente 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 34 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 au fost verificate centralele  termice dezactivate de pe strada Laszlo Ferenc şi 
strada Viitorului în copul prevenirii furturilor de materiale. 

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

număr de 12 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. 
 
În repetate rânduri agenţii comunitari au asigurat ordinea şi liniştea publică la Serviciul Taxe şi 

Impozite.  
 
În această perioadă agenţii comunitari au asigurat ordinea şi liniştea publică în perimetrul Teatrului „ 

Tamaş Aron” cu ocazia organizării ” Bienalei Teatrale Internaţionale”   



 
În data de 24.03.2009 agenţii comunitari au asigurat protecţie reprezentanţilor Primăriei în acţiunea 

de ridicare a autovehiculelor abandonate pe terenul public.   
 
În data de 26.03.2009 în jurul orelor 21.00 agenţii comunitari aflaţi în patrulare pe strada Presei au 

constatat că autoturismul cu nr. B-53-HHX condus de J.S. a lovit autoturismul BV- 26-RAI . Cazul a fost 
predat Poliţiei Rutiere. 

 
În data de 27.03.2009 agenţii comunitari au avertizat verbal pe S. I cu domiciliul pe strada Kos 

Karoly care ardea resturi vegetale.   
 
În data de 27.03.2009 a fost avertizată verbal numita R.I. care spăla covorul pe trotuarul străzii 

Ciucului. A fost oprită din activitate şi pusă să facă curăţenie. 
 
În data de 27 şi 28.03.2009 în repetate rânduri a fost verificată parcarea din faţa restaurantului Park 

pentru a fi depistate taxiurile parcate neregulamentar. 
 
În data de 29.03.2009 a fost sancţionată contravenţional cu avertisment numita D.E. din Sf. Gheorghe 

care apela la mila publicului în faţa magazinului Bertis. 
 
În data de 29.03.2009 a fost sancţionat contravenţional cu amendă numitul A.V.S. cu domiciliul în 

strada lăcrămioarei nr. 7 deoarece asculta muzică la intensitate mare deranjând liniştea locatarilor din blocul 
nr. 60. 

 
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 nu  au fost depusă nicio sesizare din partea cetăţenilor din mun. Sf. Gheorghe. 

 
  Sancţiuni contravenţionale 
           
 În perioada analizată agenţii comunitari au aplicat un număr de  26 sancţiuni contravenţionale din 
care  9 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 35 cu amendă în valoare totală de  2500 lei.  


