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                                              Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 15.02.2010 – 21.02.2010  
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 34 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 18 persoane au fost avertizate verbal pentru că erau pe cale să comită o contravenţie. 
 
 În această perioadă  au fost executate patrulări :  
  - în satele  Chilieni, Coşeni 

- 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. Vasile Goldiş, Presei, Muzelor 
  - în zona barurilor cu program  prelungit 
 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 

 
Agenţii comunitari au asigurat ordinea publică la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară cu ocazia 

distribuirii ajutoarelor băneşti pentru încălzire. 
 
În această perioadă au fost fotografiate un număr de 31 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 14 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 perioadă agenţii comunitari au asigurat ordinea publică în cadrul Biroului Evenimente 
Culturale.. 

 
A fost asigurată ordinea publică cu ocazia desfăşurării evenimentului ” Marşul Lăsării Secului” 

desfăşurat în Parcul central. 
 
În data de 15.02.2010 a fost sancţionat contravenţional cu amendă numitul V.G. care şi-a plimbat 

câinele fără lesă şi botniţă pe terenul de joacă pentru copii de pe strada Lalelei, punând în pericol siguranţa 
copiilor care se jucau  din zonă.. 

 
În data de 16.02.2010 agenţii comunitari au asigurat protecţie reprezentanţilor primăriei în activitatea 

de ridicare a autoturismelor abandonate pe strada Textiliştilor. 
 
În data de 18.02.2010 a fost avertizat verbal numitul P.S. care asculta muzică la intensitate mare 

deranjând liniştea vecinilor. 
 
În data de 18.02.2010 a fost avertizat verbal numitul L.I. care viziona meciul la televizor cu sonorul la 

intensitate maximă 
 
În data de 19.02.2010 agenţii comunitari au acordat sprijin controloarei de bilete de pe autobuz pentru 

legitimarea unor tineri găsiţi fără bilet de călătorie. 
 
În data de 19.02.2010 dispecerul  de serviciu a fost sesizat că în staţia de autobuz din faţa parcului se 

află un câine lovit de maşină. Agenţii comunitari au transportat câinele rănit la adăpostul special amenajat. 
 
În  data de n20.02.2010 agenţii comunitari au asigurat ordinea publică la Sala Sporturilor cu ocazia 

desfăşurării unui meci de baschet. 
 
 În data de 20.02.2010 agenţii comunitari au intervenit pentru aplanarea unui conflict între mamă şi 

fiu pe fondul consumului excesiv de alcool de către fiu. 
 
În data de 21.02.2010 dispecerul de serviciu a fost sesizat de numitul I.K  că un autoturism blochează 

intrarea în garaj. Autoturismul a fost fotografiat. Urmează identificarea proprietarului. 
 
În data de 21.02.2010 a fost avertizat verbal numitul N.S. deoarece a deranjat liniştea  locatarilor din 

blocul nr. 14 din strada Presei ascultând muzică la intensitate mare. 
 
La dispeceratul Poliţiei Comunitare în perioada analizată s-au înregistrat 13 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 55 sancţiuni contravenţionale din care  
6 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 48 cu amendă în valoare totală  de 6160  lei.  


