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Sinteza  activităţii  agenţilor comunitari 

în perioada 24.08.2009 – 30.08.2009 

 
Activitatea agenţilor comunitari din posturile mobile sunt orientate în principal spre 

menţinerea ordinii şi liniştii publice, asigurarea unui climat de siguranţă a locuitorilor, eliminarea faptelor 
antisociale, păstrarea curăţeniei localităţii, aruncare şi depozitare de gunoaie pe domeniul public, 
igienizarea zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, evitarea comerţului stradal neautorizat, 
eliminarea cerşitului pe domeniul public, prevenirea furturilor din gospodării sau de produse agricole din 
terenurile agricole apropiate municipiului, etc. 

Pentru realizarea acestui scop, în această perioadă  au fost executate patrulări :  
- în cartierul Őrkő,   şi pe străzile adiacente in scopul prevenirii producerii unor acte 

antisociale; 
-  în cartierul Simeria pentru depistarea animalelor lăsate în libertate şi nesupravegheate, 
- pe străzile Jókai  Mór şi Arcuşului în scopul prevenirii furturilor de produse agricole; 

  - pe străzile Vânătorilor, Ghioceilor, Berzei în scopul prevenirii furturilor din locuinţe,  
- la groapa Kolcza, în zona Libacsárda şi pe malul Oltului în scopul prevenirii aruncării 

gunoaielor sau depistarea celor care aruncă; 
- la Piaţa centrală în scopul asigurării unui climat de ordine în sectorul destinat 

comercializării plantelor medicinale, a ciupercilor şi fructelor de pădure; 
- la piaţa EURO, pentru a preveni distrugerile de bunuri, stoparea adăpostirii unor persoane 

pe teritoriul pieţei, prevenire fapte antisociale; 
- la cimitirul reformat din cart.Simeria în scopul depistării animalelor lăsate în libertate în 

timpul nopţii 
S-au făcut patrulări repetate pe strada Fabricii în scopul înlăturării cetăţenilor care prin 

strângerea fierului vechi îngreunează ( blochează) executarea lucrărilor de amenajare a trotuarului. 
S-au verificat periodic terenurile de joacă pentru copii în scopul prevenirii distrugerii 

amenajărilor existente. 
S-a verificat periodic parcarea special amenajată pentru autovehicole mai mari de 3,5 tone, 

în scopul prevenirii furturilor şi distrugerilor. 
S-au făcut patrulări de prevenire în satele Chilieni şi Coşeni, precum şi în Câmpul Frumos. 
În perimetrul gării GFR s-a făcut acţiune comună cu Poliţia TF pentru prevenirea furturilor 

şi a faptelor antisociale. 
În noaptea zilei de 28 august, pe strada Banki Donat, agenţii comunitari au adus aportul la 

acţiunea de prindere a tinerilor care au provocat scandal şi au fugit de la faţa locului . 
S-a desfăşurat o amplă acţiune de depistare a persoanelor, care afişează afişe publicitare în 

locuri nepermise. 
S-a acordat protecţie reprezentantului Primăriei cu ocazia transportului de valori monetare 

şi în cazul depistării şi somării proprietarilor de construcţii ilegale. 
 
În timpul serviciului, agenţii comunitari din posturile mobile fac multe deplasări pentru 

cercetarea şi rezolvarea, după caz, a sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor.  



În această perioadă au fost 23 de sesizări şi reclamaţii telefonice. 
Sesizăriile şi reclamaţiile, în această perioadă se referă la : 
- tulburarea ordinii şi liniştii publice, nerespectarea orelor de linişte  - 11 cazuri 
- curăţenia localităţii, încălcarea normelor de depozitare a gunoaielor – 3 cazuri 
- parcare neregulamentară a autovehicolelor     - 1 caz 
- existenţa cailor lăsaţi în libertate pe domeniul public   - 1 caz 
- existenţa câinilor fără stăpâni pe stradă     - 1 caz 
- infiltrarea sau scurgerea apei din apartamente învecinate- probleme nerezolvate între 

locatari – 1 caz 
- conflicte între cetăţeni, locatari ai blocurilor, neadaptare la normele de bună convieţuire 

între vecini – 1 caz 
- distrugerea spaţiului verde şi producerea de mizerie de copii - 1 caz 
- un cetăţean solicită sprijin pentru tranchilizarea unui câine care şi-a rupt lanţul, a devenit 

agresiv 
- se solicită sprijin pentru căutarea copiilor fugiţi din Centrul de primire urgenţe minori 
- agenţii Poliţiei Române din mun.Sf.Gheorghe, solicită sprijin pentru transportul unei 

cabaline prins pe terenul privat al unui cetăţean, deoarece fiind lăsat în libertate, fără supraveghere, a 
provocat pagube materiale 

În marea majoritate a cazurilor, agenţii comunitari în serviciu au reuşit să ia măsuri pentru 
rezolvarea situaţiilor reclamate, însă sunt cazuri, când reclamantul sună ulterior faptei constatate, când nu 
se mai poate lua măsurile necesare, ori nu se dovedeşte realitatea celor reclamate.  
 

În această perioadă au fost întocmite procese verbale de contravenţie : 
- pentru lăsarea animalelor în libertate, fără 
   supraveghere      - 2 cazuri   - amendă în val. de 550 lei 
- pentru circulaţia cu căruţă fără sac colector   - 3 cazuri   - amendă în val. de 500 lei 
- pentru circulaţie cu căruţă neînmatriculată   - 2 cazuri    -amendă în val. de 200 lei 
        - 1 caz  cu avertisment 
- pentru distrugerea zonei verzi prin parcare  
   neregulamentară     - 2 cazuri     - amendă în val.de 300 lei 
- pentru săvârşirea de gesturi obscene pe  
  domeniul public      - 1 caz         - amendă în val.de 200 lei 
- pentru afişarea afişelor publicitare pe stâlpul de  
  iluminat       - 2 cazuri  cu avertisment             
- pentru aruncarea de gunoaie din grajd în  
  containere de gunoaie menajere   - 1 caz     cu avertisment 
- pentru repararea autovehicolului între blocuri de 
  locuit, pe domeniul public    - 1 caz     cu avertisment 
- pentru provocare de scandal şi participare în scandal  
  pe domeniul public     - 1 caz          - amendă în val.de 200 lei 
       - 1 caz     cu avertisment 
- pentru tulburarea liniştii publice   - 1 caz         - amendă în val.de 200 lei 
- pentru neprezentare la invitaţia justificată a  
  agenţilor comunitari la sediul instituţiei  - 1 caz         - amendă în val.de 100 lei
      
Au fost avertizati verbal: 
- pentru circulaţia cu căruţă fără sac colector   - 3 cazuri 
- pentru circulaţia cu căruţă neînmatriculată   - 5 cazuri 
- pentru afişare de afişe publicitare în locuri nepermise - 1 caz 



- pentru circulaţia cu bicicletă pe aleele din parcul central - 3 cazuri 
- pentru folosirea necorespunzătoare a băncilor din  
   parcul central (se aşază cu picioare pe bancă)  - 2 cazuri 
- aruncare de gunoaie pe spaţiul verde   - 2 cazuri 
- pentru nerespectarea orelor de linişte în blocurile de locuit - 1 caz 
- pentru nerespectarea programului de funcţionare al  
  Barului        - 1 caz 
- pentru folosirea în scopuri nepermise a spaţiului 
 comun din blocul de locuit(depozitare materiale)  - 1 caz 
   
 

 
 


