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Raportul activitatii Politiei Comunitare Odoreu 

in perioada 01.10.2008 - 25.01.2009 

 In conformitate cu prevederile legale in vigoare si potrivit competentelor, in aceasta 

perioada agentii comunitari au fost angrenati in mai multe actiuni privind asigurarea ordinii si 

linistii publice, prevenirea si combaterea incalcarii normelor legale privind curatenia comunei, 

combaterea depozitarilor ilegale pe domeniul public, insotirea angajatilor primariei in actiuni 

specifice, informari ale cetatenilor in legatura cu actiunile primariei, protectia mediului 

inconjurator, in baza prevederilor planului de paza si ordine publica a comunei dupa cum 

urmeaza: 

 - serviciu de patrulare pe fiecare dintre cele 4 sectoare din comuna in doua schimburi  

24 ore din 24 in functie de necesitati si posibilitati pentru asigurarea linistii si ordinii publice in 

comuna 

 - s-au efectuat actiuni pentru eliberarea domeniului public de diferite materiale conform 

hotarari consiliului local nr. 53/2008 ocazie cu care s-au aplicat 157 somatii scrise, 89 

avertismente si 4 sanctiuni contraventionale 

 - s-au insotit si protejat personalul firmei de ecarisaj canin in actiunea de prindere a 

cainilor fara stapan, ocazie cu care s-au aplicat 4 sanctiuni contraventionale  referitoare la 

lasarea in libertate pe domeniul public a animalelor care prezinta pericol pentru cetateni 

 - s-au desfasurat actiuni de patrulare pentru prevenirea furtului de material lemnos de 

pe malul raului Somes ,cimitirul comunal etc 

 - s-au desfasurat 25 de actiuni de insotire si protejare a reprezentantilor primariei cu 

ocazia unor anchete sociale sau plangeri ale cetatenilor 

 - s-a intervenit pentru pastrarea ordinii si linistii in locatia Primariei cu ocazia distribuirii 

ajutorului banesc pentru incalzire, distribuirea banilor facandu-se pe baza unui  numar de ordin 

 - s-a intervenit pentru aplanarea a 17 scandaluri in diferite puncte ale comunei, 

interventii soldate cu  6 sanctiuni contraventionale din care : 

  a) - 4 pentru tulburarea linistii si ordinii publice 

  b) -  2 pentru refuz de legitimare 
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 -  in perioada in care s-au desfasurat alegerile parlamentare si campania electorala s-au 

supravegeat panourile de afisare, prevenind ruperea  intentionata a acestora si totodata 

aplicarea de afise in alte locuri decat cele autorizate 

 - s-au efectuat 38 de patrule mixte impreuna cu politia locala in special pe timpul noptii 

 - s-au efectuat 4 actiuni cu forte marite impreuna cu Politia Judeteana si Politia locala in 

barurile din comuna pentru depistarea persoanelor urmarite, detinerea de arme albe, 

practicarea jocurilor de noroc in alte locuri decat cele autorizate  ocazie cu care s-au descoperit 

2 persoane care aveau asupra lor arme albe, numitii Pocii Alexandru si Muresan Dorel 

 - s-au desfasurat 4 actiuni de sprijinire a pompierilor voluntari din comuna  in 

depistarea, supravegherea si stingerea unor incendii izbucnite pe raza comunei ocazie cu care s-

a aplicat  o sanctiune contraventionala 

 - au fost identificate un numar de 7 autoturisme abandonate pe domeniul public a caror 

propietari au fost somati sa le ridice 

 - s-a intervenit in 2 cazuri de conflict intre cetateni si comerciantii de burlane  si 

jgheaburi  ocazie cu care comerciantii au fost avertizati sa paraseasca teritoriul comunei 

 - s-a asigurat linistea si ordinea publica cu ocazia meciurilor de fotbal desfasurate pe 

stadionul din comuna 

 - s-au desfasurat actiuni de informare a cetatenilor cu diverse ocazii: programul de 

ridicare a deseurilor menajere, manifestari cultural artistice, distribuirea de invitatii, citatii si 

orice alte informari ale aparatului primariei 

  In perioada care urmeaza respectiv primavara vara anului 2009 se va actiona conform 

planului de paza si ordine publica a comunei  si obiectivelor stabilite pentru anul in curs.  

 Sef Serviciu, Achim Ciprian  


