
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 
PRIMĂRIE 

POLIŢIA COMUNITARĂ 
 

 

 

 

 

                                              Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 04.01.2010 – 10.01.2010  
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 32 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 17 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 
  - Cartierule – Gară, Ciucului 
  - str. Lăcrămioarei, Dalie, Sporturilor, Lalelei, G. Bălan 
 
 În această perioadă agenţii comunitari au anunţat mai multe firme cu privire la vizarea autorizaţiei de 
funcţionare  
  
 Agenţii comunitari au anunţat un număr de 7 asociaţii de locatari pentru curăţirea trotuarelor de 
zăpadă. Aceste asociaţii nu aveau contract încheiat cu TEGA pentru prestarea unui astfel de serviciu. 
 

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 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 54 autovehicule care au fost parcate  

neregulamentar  ( spaţii verzi, trotuare sau proprietarii acestora nu au plătit taxa de parcare) 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 4  cetăţeni pentru că au circulat cu vehicule cu tracţiune animală fără a fi înmatriculate sau montat 
pe acestea , saci pentru excremente. 

 
În această perioadă a fost asigurată paza  şi supravegherea patinoarelor artificiale din mun. Sf. 

Gheorghe. Acţiunea va continua. 
 



În această perioadă, în repetate rânduri ,agenţii comunitari au fost solicitaţi către angajaţii de la rampa 
de gunoi, pentru a îndepărta din zonă sau de pe rampă persoanele care au pătruns ilegal în perimetrul rampei 
vizibil delimitat. 

 
În data de 05.01.2010 a fost sancţionat contravenţional numitul K.C. care a pătruns ilegal în incinta 

căminului social situat în strada Lunca Oltului.  
 
În data de 06.01.2010 agenţii comunitari au asigurat ordinea publică la Sala Sporturilor din 

municipiul Sf. Gheorghe cu ocazia desfăşurării unui meci de baschet feminin. 
 
În data de 06.01.2010 a fost avertizat verbal la Legea 61/1991 numitul G.C. care asculta muzică în 

apartamentul proprietate personală la intensitate mare deranjând liniştea locatarilor. 
 
În data de 07.01.2010 a fost avertizat verbal la Legea 61/1991 numitul C.V. din Sf. Gheorghe, str. 

Stadionului   care asculta muzică în apartamentul proprietate personală la intensitate mare, deranjând liniştea 
locatarilor. 

 
În data de 10.01.2010 în urma unei sesizări telefonice, agenţii comunitari au verificat programul de 

funcţionare al spălătoriei auto de pe strada Ciucului. Cele sesizate nu s-au adeverit. 
 
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.  
   

Sancţiuni contravenţionale 
           
 În perioada analizată agenţii comunitari au aplicat un număr de 24 sancţiuni contravenţionale din care  
1 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 14 cu amendă în valoare totală  de 1550  lei.  


