REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul Sătesc COJUŞNA

Peспублика Молдова
Сельский Совет КОЖУШНА

Raionul Străşeni
PRIMĂRIA

Страшенский район
Примэрия

DECIZIE nr. 4.2
din 14.06.2017
Cu privire la activitatea de Sectorului
de poliţie nr. 2 Cojuşna al IP Străşeni
În conformitate cu art. 14 (2) lit. x, al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administraţia publică locală, audiind raportul Dlui Valeriu Bulat, maior de
poliție- comisar, şef al Sectorului de poliţie nr. 2 Cojuşna al IP Străşeni, referitor la
activitatea Sectorului de poliţie Cojuşna şi conlucrarea cu autorităţile Administraţiei
Publice Locale în contracararea criminalităţii şi asigurării ordinii de drept, pentru
perioada de 6 luni ale anului 2017,
Consiliul sătesc DECIDE:
1. Se ia act de informaţie raportul, prezentat de Dnul Valeriu Bulat, maior de
poliție-comisar, şeful Sectorului de poliţie nr. 2 Cojuşna al IP Străşeni, privind
activitatea Sectorului de poliţie Cojuşna şi conlucrarea cu autorităţile
Administraţiei Publice Locale, în contracararea criminalităţii şi asigurării
ordinii de drept.
2. Se pune în sarcina Sectorului de poliţie nr. 2 Cojuşna:
- să intensifice activitatea de profilaxie în scopul diminuării fenomenului
infracţional în teritoriul s. Cojuşna;
- să întocmească, în colaborare cu instituţiile de învăţămînt din teritoriu,
comisia pentru problemele minorilor, comisia administrativă,
consilierii, un program de măsuri privind profilaxia şi combaterea
viciului infracţional în rîndurile tinerilor şi minorilor, stabilindu-se
concret termenii şi persoanele responsabile pentru executare;
- să se intensifice activitatea de contracarare a contravenţiilor şi
infracţiunilor din domeniul asigurării ordinii publice;
- să intensifice activitatea de contracarare a contravenţiilor din domeniul
încălcării ordinii sanitare.
- conjugarea eforturilor cu instituţia medico-sanitară, CS Cojuşna,
Primăria Cojuşna, în efectuarea măsurilor pentru redresarea situaţiei
alarmante, create în răspîndirea maladiilor social-condiţionate:
alcoolismul, narcomania, tuberculoza, maladii de transmitere sexuală.
- să intensifice activitatea în ce privește sesizarea Liceului Teoretic „A.
Russo” privind minorul, Cebotari Ion.

3. Se pune în sarcina Primăriei Cojuşna:
- în scopul stimulării membrilor gărziii populare din localitate, să se
aloce resursele financiare necesare pentru premierea activiştilor,
conform legislaţiei în vigoare.
- conjugarea eforturilor cu instituţiile de învăţămînt din teritoriu în
organizarea activităţilor de mediatizare şi informare a populaţiei, în
special copiilor şi tinerilor din localitate, despre cauzele stării precare a
sănătaţii publice, a ordinii publice, ignoranţa faţă de propria securitate.
4. Să se intensifice activitatea gărzilor populare, aprobîndu-se un regim de
patrulare al străzilor din sat, în zilele de vineri-duminică, în perioada nocturnă.
5. Să se intensifice activitatea comisiei administrative.
6. Se obligă agenţii economici, ce au sedii în localitate, să instaleze şi să asigure
funcţionarea iluminării de serviciu, în perioada nocturnă, precum şi să asigure
paza fizică internă, în localurile administrate, în scopul menţinerii ordinii
publice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama Dlui Sergiu
Jereghi, primar.
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