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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 38 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 16 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 
  - Parcul Central 
  - str. Grigore Bălan, L Mihaly, Benedek Elek, Stadionului, V Goldiş, Presei 
  - cartierul Simeria, Gară 
  - zona Piaţa Industrială din str. L Oltului 
 
 În ziua de 03.07.2010 un număr de 26 de agenţi comunitari, au participat la acţiuni de limitare şi 
înlăturare a efectelor inundaţiei care a avut loc în municipiul Sf. Gheorghe 
 
 În această perioadă agenţii comunitari au desfăşurat o intensă activitate pentru stoparea 
comercializării ciupercilor de către persoane de etnie romă în locuri nepermise şi fără plătirea taxelor legale 
în municipiul Sf. Gheorghe. Cu această ocazie au fost avertizate verbal sau sancţionate contravenţional cu 
avertisment sau amendă un număr de 18 persoane  
 
  În această perioadă au fost verificate blocurile ANL pentru a prevenii sustragerile de materiale din 
zona şantierelor respective.  
 
 În această perioadă au fost fotografiate un număr de 4 autovehicule care au fost parcate  
neregulamentar  ( spaţii verzi, trotuare, blocări acces garaje , sau proprietarii acestora nu au plătit taxa de 
parcare, nu au afişat tichetul de parcare la loc vizibil) pe domeniul public al municipiului Sf. Gheorghe. 
Urmează ca proprietarii acestora să fi identificaţi şi sancţionaţii contravenţional după caz.. 
  
 În conformitate cu prevederile  H.C.L. 101/2002 au fost sancţionaţi cu amendă sau avertisment un 
număr de 22 cetăţeni pentru că au circulat cu vehicule cu tracţiune animală fără a fi înmatriculate , fără a avea  
montat pe acestea sacul pentru excremente, sau au circulat pe străzi din municipiul Sf. Gheorghe interzise 
accesului vehiculelor cu tracţiune animală. 

 
 În data de 24.06.2010 agenţii comunitari a sancţionat contravenţional cu avertisment pe numita 

S.C.care a adresat vecinei sale cuvinte jignitoare.  
 



În data de 24.06.2010 în urma unei sesizări telefonice agenţii comunitarei s-au deplasat în zona 
podului peste Olt de unde au îndepărtat mai multe persoane de etnie romă care au oprit căruţele şi au lăsat 
caii în libertate şi nesupravegheaţi. 

 
În data de 29.06.2010 agenţii comunitari au asigurat paza la Casa cu Arcade pe timpul si după 

intervenţia pompierilor pentru scoaterea apei de la parterul clădirii  
 
În data de 30 echipa specializată din cadrul Poliţiei Comunitare a intervenit pentru capturarea unor 

câini ce devenise periculoşi pentru cetăţeni. Câinii au fost transportaţi la adăpostul special amenajat 
 
În data de 02.07.2010 agenţii comunitari au sancţionat contravenţional cu amendă doi tineri care 

tulburau liniştea publică pe strada Crizantemei prin strigăte şi ţipete  
 
La dispeceratul Poliţiei Comunitare în perioada analizată s-au înregistrat 7 apeluri telefonice şi o 

sesizare în scris 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, câini care 
pot deveni periculoşi ) care au fost soluţionate de agenţii comunitari în timp operativ.  
   

Sancţiuni contravenţionale           
 În perioada analizată agenţii comunitari au aplicat un număr de 71 sancţiuni contravenţionale din care  
5  sancţiuni au fost cu avertisment, iar 66 cu amendă în valoare totală  de  6790  lei.  


