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                                             Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 01.03.2010 - 07.03.2010  
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 25 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 15 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  – Gării şi străzile : Avântului, Prieteniei, Hărniciei 
  - Parcul  Central 
  - Str. Lalelei, Daliei, Nuferilor 
  - satele Chilieni şi Coşeni 
   

În această perioadă agenţii comunitari au verificat mai multe staţii pentru taxiuri , pentru a constata 
dacă se respectă numărul de taxiuri ce pot staţiona în respectivele locaţii. În repetate rânduri a. fost sesizat 
faptul că in staţia pentru taxiuri din strada Dealului nu se respectă numărul de taxiuri care pot staţiona în 
locaţia respectivă. Taximetriştii găsiţi în asemenea situaţie au fost avertizaţi verbal. Acţiunea continuă. 
 
 În scopul asigurării climatului de ordine s-au făcut patrulări zilnice în perimetrul Liceului de artă şi 
Şcoala specială 

 
În această perioadă au fost fotografiate un număr de 26 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 această perioadă a fost asigurată paza  şi supravegherea patinoarelor artificiale din mun. Sf. 
Gheorghe. Acţiunea va continua. 

 
Au fost verificate terenurile de joacă pentru copii în scopul prevenirii distrugerii amenajărilor 

existente. 
 
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 , 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 această perioada agenţii comunitari au sancţionat contravenţional cu avertisment sau amendă mai 
multe persoane care comercializau flori, neavând contract de ocupare a domeniului public pentru o astfel de 
activitate. 

 
Au fost verificate terenurile de joacă pentru copii în scopul prevenirii distrugerii amenajărilor 

existente. 
 
În data de 01.03.2010 agenţii comunitari au sancţionat contravenţional cu amendă pe numitul K.L. 

deoarece  a deranjat liniştea locatarilor din căminul social situat în strada M. Kelemen. 
 
În data de 02.03.2010 agenţii comunitari au avertizat verbal pe numitul T.L. care a lipit afişe în locuri 

nepermise . Acesta a fost pus să dea jos afişele şi să cureţe locurile respective. 
 
În data de 05.03.2010 agenţii comunitari au luat măsuri pentru îndepărtarea din zona containerelor 

pentru gunoi din strada Grof Miko Imre  a copiilor de etnie romă ,care ardeau hârtie,  creând disconfort 
locatarilor din zonă     

  
În data de 06..03.2010 ca urmare a sesizării făcute de reprezentantul TEGA , agenţii comunitari s-au 

deplasat la staţia de epurare a apelor unde au constatat că numitul L.G. încărcase o căruţă cu crengi ce 
aparţineau societăţii mai sus menţionate. Acesta a fost pus să descarce crengile şi să părăsească zona  

 
În data de 07.03.2010 agenţii comunitari au asigurat asistenţă organizatorului concursului de 

îndemânare auto desfăşurat în municipiul Sf. Gheorghe.    
 
La dispeceratul Poliţiei Comunitare în perioada analizată s-au înregistrat 11 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 104 sancţiuni contravenţionale din 
care  11 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 93 cu amendă în valoare totală  de 10.150  lei.  


