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                                              Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 11.01.2010 – 17.01.2010  
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 – Simeria, Centrul  Civic 
  - str. V. Goldiş, Lăcrămioarei, Nuferilor, P. Tivadar, Grigore Bălan, Daliei, N. Iorga 
 
 În această perioadă agenţii comunitari au anunţat mai multe firme cu privire la vizarea autorizaţiei de 
funcţionare  
  
  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 69 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 sancţionaţi 
contravenţional după caz. 
  
   În această perioadă a fost asigurată paza  şi supravegherea patinoarelor artificiale din mun. Sf. 
Gheorghe. Acţiunea va continua. 

 
În ceastă perioadă au fost reclamate mai multe distrugeri de pomi plantaţi în spaţii special amenajate. 

Din cercetările efectuate a reieşit faptul că acest lucru se întâmpla noaptea, fapt pentru care, se vor organiza 
pânde şi supravegheri  repetate în zonele semnalate. 

 
În data de 11.01.2010 numitul T.B. a fost avertizat verbal deoarece a participat la scandal pe strada 

Podului. 
 
În data de 12.01.2010 agenţii comunitari au avertizat verbal mai mulţi proprietari de autoturisme care 

au parcat în staţia pentru taxiuri din faţa Consiliului Judeţean 



În data de  13.01 .2010 şi 11.01.2010 agenţii comunitari au verificat un număr de 34 de taxiuri  cu 
privire la plata taxei de parcare. Nu s-au constatat nereguli. Acţiunea continuă. 

 
În data de 13.01.2010 agenţii comunitari au fotografiat autoturismul care bloca intrarea în garajul 

numitului K.B. situat pe  strada Jozsef Bem. Urmează identificarea proprietarului acestui autoturism. 
 
În data de 14.01.2010 a fost avertizat verbal numitul Z.B. care a parcat autoutilitara nerespectând 

marcajele în parcarea din Piaţa din  cartierul Simeria 
  
În data de 13.01.2010 a fost sancţionat contravenţional numitul BI care asculta muzică la intensitate 

mare deranjând liniştea locatarilor . 
 
În data de 14.01.2010 agenţii comunitari au constatat  faptul că mai mulţi locatari din blocul nr. 2 de 

pe strada Viitorului au amenajat ilegal o parcare pentru autoturisme pe domeniul public.  Au fost identificaţi 
cei în cauză şi au fost puşi să demonteze amenajările respective. În perioada următoare se va verifica acest 
lucru. 

 
În data de 14.01.2010 numitul CE  a sesizat prin telefon faptul că în piaţa industrială din strada Lunca 

Oltului a fost muşcat de un câine. Agenţii comunitari nu au putut acţiona în locaţia menţionată deoarece 
terenul respectiv este proprietate privată. 

 
În data de 15.01.2010 numitul DP a sesizat dispeceratul Poliţiei Comunitare pentru faptul că vecinul 

de la ap. 7 deranjează locatarii prin producerea de ţipete şi urlete. Agenţii comunitari au constatat că cele 
sesizate nu se adeveresc . S-a încercat contactarea numitului D.P. care a refuzat dialogul. 

 
   
La dispeceratul Poliţiei Comunitare în perioada analizată s-au înregistrat 21 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 30 sancţiuni contravenţionale din care  
2 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 28 cu amendă în valoare totală  de 3450  lei.  


