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                                             Sinteza  activităţilor agenţilor comunitari  

                                în perioada 22.02.2010 – 28.02.2010  
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 48 de persoane cu un comportament necorespunzător locurilor şi timpului în care se 
aflau, din care 22 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 
  - Cartierul  – Gării şi străzile : Avântului, Prieteniei, Hărniciei 
  - Parcul  Central 
  - Str. Lăcrămioarei, Sporturilor, Nuferilor, P. Tivadar,  Gr. Bălan , Crângului 
   
 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 89 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 22 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.. 
 
Agenţii comunitari au asigurat buna desfăşurare a activităţii de distribuire a lemnelor, cetăţenilor de 

etnie romă. Acţiunea va continua. 



 
În această perioada agenţii comunitari au supravegheat zona parcului central pentru a peveni jocul 

copiilor pe spaţiul verde, sau plimbarea cu biciclete sau role pe aleile parcului 
 
Au fost verificate terenurile de joacă pentru copii în scopul prevenirii distrugerii amenajărilor 

existente. 
 
Au fost verificate parcările special amenajate pentru autovehicule cu masa mai mare de 3,5 tone în 

scopul prevenirii furturilor din autovehicule. 
 
În data de 22.02.2010 în urma unei sesizări telefonice , agenţii comunitari s-au deplasat pe Al. 

Căminului, bl. 34 unde au constata că cetăţeanul care a dormit în scară, a plecat lăsând curat în urma lui. 
 
În data de 23.02.2010 a fost sesizat faptul că funcţionarea atelierului de la parterul blocului nr. 15, din 

strada 1 Dec. 1918, provoacă disconfort locatarilor. Cele sesizate nu s-au adeverit la momentul sosirii 
agenţilor comunitari. Monitorizarea va continua. 

 
 .în data de 23.02.2010 agenţii comunitari au aplanat un conflict între doi vecini pe strada Daczo 

datorită faptului că unul dintre ei a săpat o groapă în curte comună pentru schimbarea unei ţevi. 
 
În data de 24.02.2010 a fost avertizat verbal numitul O.E.  care a aruncat resturi de materiale de 

construcţii lângă containerul pentru gunoi de pe strada Dealului. Acesta a curăţat locul. 
 
În data de 24.0.2010 în urma intervenţiei agenţilor comunitari locatarii bl. 56 din strada Oltului au 

permis accesul lucrătorilor pe acoperişul blocului. 
 
În data de 26.02.2010 numita F.S.  din strada Gării a sesizat faptul că vecinul din apartamentul de 

deasupra o inundă. S- a luat legătura cu proprietarul apartamentului respectiv care a promis că va repara 
ţeava fisurată pentru  apă rece. 

 
În data de 26.02.2010 agenţii comunitari au sancţionat contravenţional cu avertisment, mai multe 

persoane care au provocat scandal în Piaţa centrală , pentru ocuparea unor mese necesare comercializării  
ghioceilor.  

 
În data de 26.02.2010 agenţii comunitari au atenţionat pe directorul magazinului Trident, pentru 

difuzarea spoturilor publicitare, la o intensitate care să nu deranjeze locatarii blocurilor din apropiere. 
 
În data de 28.02.2010 agenţii comunitari au asigurat ordinea publică la Sala Sporturilor din mun. Sf. 

Gheorghe cu ocazia desfăşurării unui meci de baschet feminin. 
 
În data de 28.02.2010 agenţii comunitari au fotografiat un autoturism care bloca accesul în scara 

blocului  nr. 60 de pe strada Luceafărului. Proprietarul a fost identificat şi avertizat verbal. 
  
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 73 sancţiuni contravenţionale din care  
8 sancţiuni au fost cu avertisment, iar 65 cu amendă în valoare totală  de 6950  lei.  


