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                                              Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 18.01.2010 – 24.01.2010  
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 – Gării şi străzile adiacente 
  - str. V. Goldiş, Lăcrămioarei, Nuferilor, P. Tivadar, Grigore Bălan, Daliei, N. Iorga 
 
 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 2 autovehicule care au fost parcate  

neregulamentar  ( au blocat accesul la garaje) 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. 

 
Agenţii comunitari au verificat parcările pentru autovehicule cu masa mai mare de 3,5 tone în scopul 

prevenirii furturilor de combustibil sau altor bunuri. 
 
În această perioadă a fost continuată acţiunea de atenţionare a persoanelor fizice şi juridice pentru 

curăţirea trotuarelor de zăpadă. Cu această ocazie au fost avertizate sau sancţionate contravenţional mai firme 
care nu au asigurat curăţirea trotuarelor de zăpadă. 

 
În perioada 21-22.01.2010 agenţii comunitari au asigurat protecţie personalului primăriei cu ocazia 

distribuirii ajutoarelor băneşti pentru lemne şi butelii. 
 
În data de 20.01.2010 agenţii comunitari s-au deplasat în strada Romulus Cioflec la sesizarea 

numitului V. J. S-a constatat faptul că cumnatul acestuia, numitul G.N care locuia împreună cu el,  făcea 
scandal, fapt pentru care a fost sancţionat contravenţional, cu amendă. 

 
În data de 20.01.2010 au fost sancţionaţi contravenţional cu amendă numita L.M  şi numitul B.F. care 

au aruncat cartoane şi hârtii lângă containerele pentru gunoi de pe strada Crângului. . . 
 



  În data de 21.01.2010 în urma sesizării telefonice făcute de numitul D.P. din mun. Sf. Gheorghe 
strada Lazar Mihaly , agenţii comunitari au sancţionat contravenţional pe numitul B.I. , deoarece asculta 
muzică la intensitate mare. Numitul B.I.  a mai fost avertizat pentru deranjarea liniştii publice. 

 
În data de 22.01.2010 numitul S.P.  a sesizat faptul că sub scara  blocului se află mai mulţi câini fără 

stăpân. Agenţii comunitari ajunşi la faţa locului au constatat că în locul respectiv se afla o femelă cu 6 pui. 
Numitul S.P.  a fost informat că în data de 23.01.2010 va avea loc o acţiune pentru capturarea câinilor fără 
stăpân şi ducerea acestora în adăpostul special amenajat. 

 
În data de 23.01.2010 agenţii comunitari au asigurat ordinea publică la meciul de baschet desfăşurat 

în Sala Sporturilor din mun. Sf. Gheorghe  
 
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 49 sancţiuni contravenţionale din care  
8 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 41 cu amendă în valoare totală  de 5050  lei.  


