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                                              Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 28.12.2009 – 03.01.2010  
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 12 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; 

  - Piaţa Centrală  
  - Centrul  civic 
  - Cartierul din zona Gării 
 
 În această perioadă agenţii comunitari au anunţat mai multe firme cu privire la vizarea autorizaţiei de 
funcţionare  
  
 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 data de 28.12.2009 în urma unei sesizări telefonice primite din partea numitei B.B.  agenţii 

comunitari,  s-au deplasat la adresa indicată unde au constatat că vecinul reclamantului efectuează lucrări de 
reparaţii în apartament. Datorită acestui fapt în baia din apartamentul reclamantului a căzut tavanul.  Cel 
reclamat s-a angajat să rezolve problema în mod amiabil. Agenţii comunitari va verifica acest lucru 

 
În data de 28.12.2009  în urma unei sesizări telefonice făcute de numitul D.P. agenţii comunitari au 

constatat că vecinul acestuia ascultă muzică la intensitate mare Numitul B.I.  a fost avertizat verbal. 
 
În data de 28.12.2009 numita C.I.  a sesizat faptul că parcarea concesionată este blocată de un 

autoturism. Sosiţi la faţa locului agenţii comunitari au avertizat verbal pe conducătorul autoturismului 
respectiv. 

 
În data de 29.12.2009 au fost avertizaţi verbal lucrătorii din cadrul magazinului MINI-ZUP  deoarece 

au aruncat în stradă gunoi în saci necorespunzători. 
 



În data de 31.12.2009 agentul comunitar de la postul fix Cămin Social în cooperare cu agenţi din 
cadrul postului mobil au restabilit ordinea şi liniştea publică în interiorul şi exteriorul obiectivului. Mai mulţi 
cetăţeni în stare avansată de ebrietate deranjau liniştea publică. Numita P.E.  a fost îndepărtată din zonă. 

 
În data de 01.01.2010 a fost avertizat verbal numitul S.f. care asculta muzică la intensitate mare în ap. 

11 din bl.8 de pe strada Crângului 
 
În data de 01.01.2010 au fost sancţionaţi contravenţional cu amendă numiţii B.L. şi R.I  care au 

provocat scandal în blocul social de pe strada M. Kelemen. 
 .  
La dispeceratul Poliţiei Comunitare în perioada analizată s-au înregistrat 13 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 ) care au fost soluţionate de agenţii 
comunitari în timp operativ.  
   

Sancţiuni contravenţionale 
           
 În perioada analizată agenţii comunitari au aplicat un număr de 14 sancţiuni contravenţionale din care  
1 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 13 cu amendă în valoare totală  de 2400  lei.  


