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                                             Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  
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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 27 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 21  persoane au fost avertizate verbal pentru că erau pe cale să comită o contravenţie. 
 
 În această perioadă  au fost executate patrulări :  
  - în conformitate cu planul de cooperare cu Biroul de Ordine Publică  al Poliţiei mun. Sf. 
Gheorghe 
    - în cartierul Orko,   şi pe străzile adiacente in scopul prevenirii producerii unor acte 
antisociale; 
  - Piaţa Centrală   
  - Centrul  civic 
  - Parcul Central 
  - str. Daliei, Lalelei,Grigore Bălan, N Iorga,  
  - cartierul Simeria, Gară 
  - zona Piaţa Industrială  
 
 În ziua de 05.07.2010 un număr de 6 de agenţi comunitari, au participat la acţiuni de informare şi 
pregătire a populaţiei din zona cartierului Simeria Veche în vederea evacuării ca urmare a existenţei 
pericolului unor inundaţii. 
 
 În această perioadă agenţii comunitari au asigurat fluenţa traficului rutier pe străzile 1 Dec. 1918, 
Oltului, Bisericii.  
 
  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 2 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 10 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. 
 

A fost continuată acţiunea de stopare a comerţului stradal cu ciuperci. 
 



În această perioadă agenţii comunitari au intervenit de mai multe ori la solicitarea lucrătorilor  de la 
rampa de gunoi pentru alungarea din zonă a persoanelor care încercau să intre ilegal pe rampă 

 
Agenţii comunitari au intervenit la mai multe sesizări ale cetăţenilor privind deranjarea liniştii publice 

de către  tineri care se joacă în jurul blocurilor până seara târziu . în urma intervenţiei agenţilor comunitari 
tinerii găsiţi la faţa locului fie au încetat joaca, fie au părăsit zona.  

 
În data de 05.07.2010 agenţii comunitari au aplanat un conflict iscat intre locatarii bl. 18, de pe b-dul 

G Bălan cu ocazia scoaterii apei din beci., 
 
În data 05.07.2010 a fost identificat numitul D.I care a încercat să dea foc la scaune vechi de 

autoturisme. Pentru a recupera şi valorifica fier vechi. La intervenţia agenţilor comunitari acesta a renunţat şi 
a predat scaunele unei firme specializate în recuperarea şi valorificarea fierului vechi. 

 
În data de 08.07.2010 în urma unei sesizări telefonice au fost avertizaţi mai mulţi tineri care ascultau 

muzică la intensitate mare deranjând liniştea publică  
 
În data de 09.07.2010 numitul S.G.  a sesizat faptul că este ameninţat de vecinul său cu bătaia.      

Agenţii comunitari au aplanat acest conflict care este unul mai vechi 
 
În data de 09.07.2010 dispeceratul Poliţiei Comunitare a fost sesizat de faptul că atelierul pentru 

reparat maşini din strada Mioriţei nu respectă programul de funcţionare. Agenţii comunitari au constatat că 
între reclamant şi patronul firmei există un conflict mai vechi, iar cele sesizate nu s-au adeverit. 

 
La dispeceratul Poliţiei Comunitare în perioada analizată s-au înregistrat 21 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 55 sancţiuni contravenţionale din care  
4  sancţiuni au fost cu avertisment, iar 51 cu amendă în valoare totală  de  5500  lei.  


