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                                              Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 29.06.2009 – 05.07.2009  

 
 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 61 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 40 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 producerii unor acte 
antisociale; 

  -  cartierul Simeria pentru depistarea animalelor lăsate în libertate şi nesupravegheate;  
  - cartierul Câmpul - Frumos  în scopul prevenirii actelor antisociale ; 
  - în satele Chilieni şi Coşeni 
  - Piaţa centrală în scopul asigurării unui climat de ordine în sectorul destinat comercializării 
plantelor medicinale şi a ciupercilor. 
 
 Au fost verificate automatele care eliberează bilete pentru transportul în comun.  
 
 În această perioadă au fost fotografiate un număr de 23 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 13 cetăţeni pentru că au circulat cu vehicule cu tracţiune animală fără a fi înmatriculate sau montat 
pe acestea , saci pentru excremente. 

 
În repetate rânduri în această perioadă agenţii comunitari au patrulat în zona Kolcza pentru prevenirea  

depozitării gunoaielor menajere sau de altă natură. 
 
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 data de 01.07.2009 agenţii comunitari au fost solicitaţi să caute doi copii fugiţi  de la centrul pentru 

copii. A fost găsit numai unul. Acţiunea a continuat şi în zilele următoare.   
 
În data de 03.07.2009 agenţii comunitari s-au deplasat în zona indicată prin reclamaţia depusă la 

dispecerat pentru a surprinde persoanele care lasă cânii în libertate în zone cu spaţii verzi sau cu flori de pe 
domeniul public. 



 
  La dispeceratul Poliţiei Comunitare în perioada analizată s-au înregistrat 12 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. La dispecerat a fost depusă o sesizare privind lăsarea câinilor în libertate  
   

Sancţiuni contravenţionale 
           
 În perioada analizată agenţii comunitari au aplicat un număr de  18 sancţiuni contravenţionale din 
care  4 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 14 cu amendă în valoare totală  de  1950 lei.  


