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                                             Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 08.03.2010 - 14.03.2010  
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 15 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 8 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  ( parcarea auto) 
  - Centrul  civic 
  - Cartierul  – Gării şi străzile : Avântului, Prieteniei, Hărniciei 
  - Str. Ciucului, L Oltului, A Română, G Bălan, P Tivadar    
   

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.. 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 54 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.. 
  
 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 acţionat pentru prevenirea şi sancţionarea actelor de 

cerşetorie. Persoanele surprinse în astfel  de situaţii au fost avertizate verbal şi îndepărtate din zonă , fiind 
obligate să se deplaseze spre domiciliul lor. 

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

existente. 
 
În data de  10.03.2010 agenţii comunitari au asigurat ordinea publică la Casa Comunitară cu ocazia 

distribuirii ajutorului social.  



În data de  10.03.2010 numita D.M.  a sesizat faptul că firma RDS a abandonat pe domeniul public 
diferite materiale folosite la acţiunea de schimbare a cablurilor subterane. A fost luată legătura cu firma 
respectivă care a luat materialele în data de 12.03.2010 

 
 În data de  10.03.2010 în urma unei sesizări telefonice a fost sancţionată contravenţional cu   

„Avertisment”  numita E.E care îşi plimba câinele, pe strada Bolyai Janos fără ca acesta să aibă lesă şi botniţă 
 
În data de  11.03.2010 ca urmare a unei sesizări telefonice, agenţii comunitari s-au deplasat la Câmpul 

Frumos, unde au surprins mai multe persoane, care într-o hală din fermă demonta utilaje agricole pentru a fi 
valorificate ca fier vechi. Cazul a fost predat poliţiei. 

 
 În data de  14.03.2010 agenţii comunitari au asigurat blocarea şi redirecţionarea traficului auto în 

centru civic cu ocazia desfăşurării unor pregătiri pentru ziua de 15.03.2010 
 
La dispeceratul Poliţiei Comunitare în perioada analizată s-au înregistrat 7 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.  


