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D E C I Z I A nr.1.7 

 

 

„Cu privire la situaţia criminogenă,  

respectarea ordinii publice în teritoriul 

administrat” 

                   În conformitate cu art.14 alin. 2 lit.(x) al Legii privind administraţia 

publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 şi în baza notei informative „Privind 

starea criminogenă în sectorul administrat”,  

 

 

Consiliul orăşenesc Leova a D E C I S:      

                  1. Se ia act de informaţia şefului  sectorului de  poliţie nr.1 Leova (dl. 

S.Casapu) „Cu privire la situaţia criminogenă, respectarea ordinii publice în 

teritoriul primăriei Leova” pe 12 luni ale anului 2021 ( anexa nr.1 ).     

       2. Se cere sectorului de  poliţie nr.1 Leova (dl. S.Casapu) o dată în săptămînă 

la consfătuirea operativă să informeze conducerea primăriei despre măsurile 

întreprinse privind îmbunătăţirea stării criminogenă şi sanitare a oraşului. 

       3. Controlul privind executarea deciziei se pune în seama primarului oraşului 

Leova. 

 

           

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                              

         „Contrasemnat” 

SECRETARUL CONSILIULUI                                 G.ŞCEDROVA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



             

                                                                                                                           Anexa nr.1 la 

                                                                                                          decizia nr.1.7 din 15.02.2022 

 

N O T Ă   I N F O R M A T I V Ă 

          privind activitatea sectorului de poliţie nr.1. Leova, al IP Leova  la menţinerea securităţii 

publice şi combaterea criminalităţii în perioada  a 12 luni ale anului 2021. 

           Analizînd situaţia criminogenă creată pe teritoriul primăriei or. Leova, pe parcursul  a 

anului 2021 denotă, că la general acţiunile de prevenţie au avut efect scontat, astfel în perioada 

dată, au fost înregistrate 111 infracţiuni, din care au fost descoperite 88  infracţiuni, rămănînd 

nedescoperite 23 infracţiuni.  

           Un aspect al activităţii serviciilor de securitate publică este profilaxia furturilor averii 

proprietarului. Pentru prevenirea acestora în perioada vizată de către ofiţerii de sector, al 

sectorului de poliţie nr.1 Leova,  au fost  inspectate 71 obiecte, unde se păstrează valori 

materiale. Totodată au fost expediate 10 de sesizări în adresa agenţilor economici  întru 

lichidarea neajunsurilor depistate  în cadrul inspectărilor  obiectivelor.  

           O sarcină de bază a sectorului de poliţie nr. 1 Leova, a fost şi este lucrul de prevenţie  

efectuat în privinţa persoanelor aflate în vizorul poliţiei, care manifestă un comportament 

antisocial  şi care comit aceste infracţiuni. Ţin să remarc, că de la începutul anului 2021, a fost 

organizat şi desfăşurat un lucru în ce priveşte stabilirea tuturor persoanelor alcoolice, aflate la 

evidenţa cabinetului narcologic. La fel sau perfectat şi listele persoanelor cu antecedente penale 

stinse şi nestinse. 

            În perioada de raport de către angajaţii sectorului de poliţie nr.1 Leova au fost examinate 

1009 de informații telefonice recepționate și de plîngeri şi sesizări, s-au întocmit – 317 procese 

verbale contravenţionale, cele mai multe sunt la art. 354, 69, 357, 78, 761 359 și articolele care 

prevăd încălcarea regulamentului circulației rutiere. 

           Cît ce priveşte asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

prevenirii infracţiunilor şi contravenţiilor cu aplicarea armelor şi muniţiilor păstrate ilicit, sporirii 

eficienţei evidenţei şi controlului asupra circulaţiei armelor pe teritoriul or. Leova, pe parcursul 

perioadei respective, de către sectorul de poliţie nr.1 Leova au fost întocmite 7 procese verbale în 

direcţia dată, şi au fost ridicate 10 arme.   

          Cauzele care favorizează comiterea infracţiuniilor și contravențiilor pe teritoriul primăriei 

or. Leova sunt următoarele: 

  condiţiile de viaţă dificile și insuficiente, scăderea nivelului de trai, sărăcia 

  neîncadrarea în câmpul muncii a persoanelor apte de muncă 

 consumul abuziv de băuturi alcoolice 

 lipsa de supraveghere a copiilor în urma plecării părinţilor peste hotarele R.M 

 lipsa de responsabilitate a cetăţenilor privind protejarea gospodăriei, rămase fără 

supraveghere. 

 neglijenţa vădită de către persoanele cu funcţii de răspundere privitor la                      

fortificarea tehnică a obiectelor cu valori materiale. 

 conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate produsă de alcool. 

 aplicarea violenţei în familie. 

 lipsa locurilor speciale amenajate pentru fumat (foarte necesar piețile din oraș).  

 lipsa implementării  unor comisii de lucru cu deplasarea în teritoriu formate din 

structurile IES, IP Leova, APL cu scopul inspectărilor obiectivelor dar și aferentul 

gospodăriilor cu scopul respectării curețeniei. 



           Sarcinile de bază a sectorului de poliţie nr.1 Leova, al IP Leova sunt: 

- apărarea vieţii, sănătăţii, demnităţii, drepturilor, libertăţilor, intereselor şi averii 

cetăţenilor de atentate criminale şi de alte atacuri nelegitime. 

- prevenirea şi curmarea crimelor şi a altor infracţiuni. 

- constatarea şi descoperirea infracţiunilor,urmărirea persoanelor care le-au săvîrşit. 

- menţinerea ordinii publice şi asigurarea securităţii publice. 

- acordarea de ajutor cetăţenilor, autorităţilor administraţiei publice locale, 

întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor în vederea ocrotirii drepturilor lor şi 

exercitării atribuţiilor lor, stabilite de lege. 

- efectuarea măsurilor de protecţie de stat faţă de persoanele care acordă ajutor în 

procesul penal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.   
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