INFORMARE
A POLI IEI COMUNITARE COP A MIC
PE ANUL 2009
Structura organizatoric a Poli iei Comunitare Cop a Mic este de Birou în
cadrul Prim riei ora ului, aflat în subordinea direct a Primarului, cu un efectiv de 5
agenti comunitari i un ef Birou având ca scop men inerea ordinii i lini tii publice.
Dot rile cuprind o ma in de interven ie i echipamente specifice pentru interven ii în
orice situa ie.
Competen ele legislative ale biroului sunt:
- sanc iunile pentru contraven iile privind lini tea i ordinea public
- sanc iunile pentru contraven iile privind cura enia localit ii
- sanc iunile pentru contraven iile privind regulile de comer stradal
- alte contraven ii pentru care sunt stabilite competen e legislative prin Legi,
Hot râri de guvern sau Hot râri ale Consiliului Local al ora ului Cop a Mica (Legea
61/1991, HCL 16/2002, HCL 49/2004, Legea 12/1990 mod.),H.C.L 34/2009.
Activitatea specific se realizeaz în interesul persoanei, al comunit ii,
asigur rii pazei i protec iei obiectivelor de interes public, local i privat, precum i în
sprijinul institu iilor statului.
Cu scopul de a reduce faptele antisociale privind ordinea i linistea public în
orasul Cop a Mic , agen ii poli iei comunitare au aplicat 151 de sanc iuni
contraven ionale dup cum urmeaz :
- 69 procese verbale la Legea 61/1991
- 48 procese verbale la H.C.L 16/2002
- 3 procese verbale la H.C.L. 49/2004
- 31 procese verbale la H.C.L.34/2009
în cuantum de 22.355 lei
În perioada de prim var agen ii comunitari au supravegheat planta ia de puie i
a ora ului, prin patrulare i prin avertizarea cet enilor care au terenuri agricole în
vecinatatea planta iei, aceste m suri reducând num rul incendiilor, totodat au
intervenit prompt la stingerea incendiilor de pe raza ora ului în colaborare cu
pompierii voluntari Cop a Mic .
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În perioada de toamna agen ii comunitari au organizat pânde i patrul ri în
zona terenurilor agricole, reducând prin aceste m suri furturile de produse agricole de
pe câmp.
În decursul anului 2009 agen ii comunitari au contribuit la buna desfa urare a
festivit ilor i activit ilor organizate de Primarie i alte institu ii de pe raza orasului
cum ar fi:
- concursurile de motocross i endurocross
- activit ile sportive ale echipei de fotbal Amicii
- activit ile organizate de unit ile de înv mânt
- festivalul berii
Acestea activit i s-au desfa urat în bune condi ii, f r a întâmpina evenimente
deosebite.
Starea contraven ional în decursul anului 2009 a crescut fa
precedent, fapt subliniat de num rul de Procese Verbale:
- anul 2007 170 P.V.
- anul 2008 127 P.V.
- anul 2009 159 P.V.

de anul

În colaborare cu agen ii de poli ie ai ora ului Cop a Mic , în urma apelurilor
telefonice primite de la Dispeceratul 112, agen ii poli iei comunitare au participat la
interven iile pentru men inerea ordinii i lini tii publice :
- apeluri 112 = 107
- apeluri de la cet eni =177
În urma patrul rilor efectuate pe raza ora ului, prin vigilenta i spiritul de
echip , împreun cu ag. de poli ie, au fost surprinse 13 infrac iuni flagrante, cazuri
preluate de lucr torii de poli ie spre solutionare. În decursul anului 2009 au fost
organizate 29 ac iuni în colaborare cu Poli ia Cop a Mic i Poli ia T.F Cop a Mic .
Pe timp de zi, cât i pe timp de noapte ac iunea de patrulare se desf soar în
patrule mixte alc tuite din agen i ai Poli iei Na ionale i Poli iei Comunitare, iar în
cazul oric rei ac iuni sau interven ii ale Jandarmeriei pe raza localit ii se acord
sprijin, existând o foarte bun colaborare în cadrul tuturor activit ilor desf urate.
În aceast perioad s-a colaborat cu Serviciul de Asistenta Social , prin înso ire
la anumite anchete sociale pe raza orasului, deasemenea s-a colaborat cu Biroul I.T.L
privind înmânarea de soma ii de plat unor persoane, cu Comp.Urbanism,
Comp.Tehnic, Serviciul Public, aducând informa ii din teren privind cur enia,
construc iile ilegale, situa ia iluminatului stradal, nereguli constatate în teren,
raportând celor în cauz pentru remedirea lor în cel mai scurt timp.
În decursul anului în fiecare zi de joi a saptamânii, un agent al Politiei
Comunitare a însotit, cu ma ina din dotare, personalul din cadrul Serviciului de
Eviden a Persoanelor Cop a Mic la IPJ Sibiu, Prefectura, Direc ia Jude ean de
Evidenta Persoanei Sibiu. Deplasarea s-a efectuat în bune conditii fara evenimente.
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Prin activitatea realizat în cursul anului 2009 agen ii comunitari i-au oferit tot
concursul pentru men inerea i crearea unui climat de siguran pentru to i cet enii
ora ului Cop a Mic .

ef Birou P.C.
Goga Florin

Primar
Mihalache Tudor Daniel

3

