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                                 DECIZIE  Nr.2/1                                                     proiect 
din    martie 2019   

 

" Cu privire la activitatea secţiei de poliţie a sectorului nr.1  

a IP Teleneşti privind asigurarea ordinii publice în oraşul  

Teleneşti şi satele Mihalaşa şi Mihalaş Nouă " 

 

 Examinînd raportul prezentat de dl Adrian Stroici ofițerul de  sector al sectorului de poliție  

nr.1 al IP Teleneşti, privitor la asigurarea ordinii publice în oraşul Teleneşti şi satele Mihalaş şi 

Mihalaşa Nouă, pe perioada anului 2018, Consiliul orăşenesc menţionează că de angajații sectorului 

de poliție nr. 1 a sectorului nr.1 al IP Teleneşti se întreprind măsuri întru asigurarea ordinei publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, profilaxia criminalităţii şi infracţiunilor în teritoriul 

încredinţat.  
Pe parcursul anului 2018 pe teritoriul primăriei oraşului au fost înregistrate 69 infracțiuni dintre care 

au fost descoperite 44 infracţiuni, (12 luni 2017- 100), astfel a fost înregistrată o diminuare a 

infracționalității cu 31%. Infracţiunile comise - conducerea mijloacelor de transport în stare de 

ebrietate alcoolică – 10/10,  furturi – 48/20,  huliganism – 1/1, provocare de leziuni corporale medii 

– 1/1, violul – 1/1, violenţă în familie – 3/3, răpirea mijloacelor de transport 2/2, circulația ilegală a 

substanțelor narcotice, psihotropice fără scop de înstrăinare 2/2, constrîngerea la acțiuni cu caracter 

sexual 1/1, omor intenționat 1/1,  escrocherii-1/1  şi alte  infracţiuni 8/8.  

     Totodată situaţia criminogenă în teritoriu rămâne încordată, este la un nivel înalt numărul 

furturilor averii proprietarului, infracţiunile nedescoperite, măsurile întreprinse de angajații 

sectorului nr.1 al IP Teleneşti nu tot timpul sunt eficienete. În conformitate cu art. 14 p. 2 lit x), z) a 

Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi avizul pozitiv al 

comisiei de specialitate din   martie  2019, Consiliul orăşenesc Teleneşti 
                                                             DECIDE: 

1. Se ia act de raportul prezentat de dl Adrian Stroici ofițerul de  sector al sectorului de poliție  

nr.1 al IP Teleneşti, privind asigurarea ordinii publice în teritoriul primăriei pe perioada 

anului 2018. Se consideră lucrul dus de colaboratorii sectorului nr.1 al IP Teleneşti privind 

asigurarea ordinii publice în teritoriul primăriei pe perioada anului 2019 cu calificativul „”. 

2. Se pune în sarcina ofițerilor operativi a sectorului nr.1 al IP Teleneşti Andrian  STROICI să 

intensifice acţiunile privind îmbunătăţirea activităţii în combaterea criminalităţii şi a 

infracţiunilor, menţinerea ordinii, depistării şi reţinerii persoanelor anunţate în urmărire 

penală, prevenirii criminalităţii în mediul familiei, furturilor din case/apartamente şi 

sustragerilor averii de stat. 

3. Primăria oraşului va întreprinde măsuri suplimentare pentru asigurare colaborării mai 

productive a tuturor instituţiilor şi organizaţiilor din teritoriu cu sectorul nr.1 al IP 

Teleneşti, în scopul combaterii  încălcărilor normelor de drept, crimelor şi infracţiunilor . 

4. Se pune în sarcina conducătorilor instituţiilor de învăţămînt şi cultură să îmbunătăţească 

substanţial procesul educaţional, organizarea odihnei şi timpul liber a tineretului, 

conlucrarea mai eficientă cu angajații sectorului nr.1 al IP Teleneşti. 

5. Ofițerii operativi al sectorului nr.1 al IP Teleneşti, vor  informa Consiliul orăşenesc 

Telenești despre mersul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii la şedinţa Consiliului 

orăşenesc din luna februarie anul 2020. 

             AU VOTAT:  Pentru –;  Contra –;  S-au abţinut – . 

  

   Preşedinte al şedinţei                                                                

     Secretar al Consiliului     Nicolae NASTAS 


