Anexa nr. 1
la Decizia nr. 4 / 9
din 15.10.18

Nota informativă la Proiectul de Decizie ” Cu privire la activitatea Primăriei Grozești
și Postului de Poliţie în

vederea asigurării respectării

ordinii de drept în teritoriul

subordonat ” Potrivit Legii autorităţii publice locale nr.346 din 29.12.2006, p.29 lit. t) prin atribuţia
primarului constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul
şi, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu promptitudine, în
condiţiile legii, la solicitările primarului. Reieşind de aici, în atribuţia primarului se iau măsuri de
profilaxie pentru o guvernare paşnică şi pentru a conştientiza populaţia necesitatea conlucrării cu
organele competente, pentru a curma şi preîntîmpina infracţionalitatea de orice tip. Totodată, APL
Grozeşti la iniţierea multiplelor proiecte de cărte IGP, ne implicăm atît local, prin vizite, şedinţe, cît
şi prin alocarea surselor financiare în scop informative, de prevenţie şi profilaxie.
APL Grozeşti a primit de-a lungul timpului un şir de –a mesaje informative referitor la starea
lucrurilor din teritoriu, reieşind din cazuri concrete şi chemând la acţiuni commune.
Astfel , de-a lungul acestei perioade am acţionat în acest sens prin Amplasarea în locurile publice a
afişelor informaţionale privitor la combatelor infracţiunii de sustragere din avutul proprietarului cu
genericul “Protejaţi-vă casa!”. Au fost organizate raiduri în localitate în vederea diminuării actelor
infracţionale prin Campania “Cunoaşte-ţi poliţistul tău!”, prin vizite la domiciliul unor cetăţeni unde
am promovat o cultură coportamentală corectă şi am discutat despre necesitatea colaborării.
În cadrul adunărilor generale ale cetăţenilor, care se desfăşoară annual sau bianual, în ordinea de zi
de fiecare dată se discută şi această tematică, se invită obligatoriu poliţistul de sector, care intervine
prin adresări către cetăţeni de conştientiyare a fenomenului infracţional şi se vine cu argumente şi
recomandări clare pentru a stopa şi reduce pe cât e de posibil implicarea în situaţii ilegale, tip violenţă,
sustrageri din avutul personal,
Un capitol aparte constituie diminuarea infracţiunilor în rîndul minorilor. Pînă în prezent cele mai
multe sesizări cu aspect infracţional au apărut de la poliţie anume pentru această categorie de cetăţeni.
Din acest motiv, rugăm Organul IP să relateze în mod clar cuprinsul acestora, deseori apărînd şi fără
anexele necesare despre implicarea copiilor în infracţiuni. Se confundă deseori atribuţiile Comisiei
pentru apărarea dreptului copiilor aflaţi în dificultate, cu CADRUL INSTITUȚIONAL DE
COOPERARE INTERSECTORIALĂ , care îşi are activitatea iniţială în instituţia educaţională şi
activează conform Hotărîrii Guvernului Nr. 143 din 12.02.2018 pentru aprobarea Instrucţiunii cu
privire la mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind
bunăstarea copilului, unde Responsabilitatea primară pentru implementarea prezentei Instrucțiuni
revine serviciilor universale, în mod special conducătorilor de instituții, coordonatorilor și persoanelor
desemnate din cadrul acestora. Astfel, copii care săvîrşesc infraţiuni şi sunt de cele mai dese ori copii
din categoria familiilor socialmente-vulnerabile, ar avea un dosar de evaluare unde se efectuează
observări
sistematice
ale
bunăstării
copilului
și
determină
domeniile
bunăstăriicareprezintăîngrijorare; Pentru a începe prin a evalua bunăstarea copilului în cazul
existenței îngrijorării/îngrijorărilor; pentru a planifica și realizeaza acțiuni de intervenție primară
pentru prevenirea riscurilor privind bunăstarea copilului; pentru a participa, conform solicitării
coordonatorului, la realizarea acțiunilor de intervenție primară specializate;a asigura completarea,

păstrarea și transmiterea fișelor de observare, evaluare și planificare a bunăstării copilului; şi a
generalizează anual datele privind implementarea Instrucțiunii și prezintă raportul coordonatorului.
Sperăm să se găsească posibilităţi de creare a posibilităţilor de a pătrunde în esenţa acestei hotărîri,
pentru a nu se confunda atribuţiile şi rolul fiecăruia.
APL Grozeşti a reuşit să intervină prin proiectele investiţionale implementate la prevenirea gradului
de infracţionalitate prin extinderea iluminării stradale cu 24 corpuri de iluminat, intesificîndu-se, mai
ales, iluminarea instituţiilor publice, prin accesul mai lesne pe drumurile locale,construindu-se doar
în anul current peste 2 km 200m de drum, prin instalarea camerelor de supraveghere video la primărie
şi IPLT Prometeu.
Suntem deschişi şi la proiectele IGP tip “Supraveghere de vecinătate”, stabilindu-se 2 sectoare de
supraveghere între vecini şi “Bunicii grijulii”, cu implicarea persoanelor responsabile de circulaţia la
trecerele de pietoni a copiilor. Au fost procurate şi instalate panourile sugerate de Inspectorat pentru
a atenţiona trecătorii asupra acţiunilor.
Ne dorim un sat protejat. Din aceste considerente cerem reprezentanţilor de securitate publică să avem
un parteneriat viabil prin care să prevenim, mai degrabă,să combatem actele de delicvenţă. Să
combatem împreună stereotipurile neacceptate de societate prin netoleranţa indivizilor care încalcă
indicaţiile normelor.
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