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                                         D E C I Z I A nr. 4.10                            PROIECT 

03.10.2022 

 

„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, art.6 alin.(2), art.23 alin.(2) din Legea nr.320 

din 27.12.2012 „cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului” şi în baza 

notei informative privind menținerea securității publice și combaterea criminalității 

în perioada a 6 luni al anului 2022 pe teritoriul or.Leova;  

 

Consiliul orăşenesc Leova a D E C I S: 

  

1. Se ia act de nota informativă a şefului  sectorului de  poliţie nr.1 Leova al IP 

Leova, Dl Sergiu Casapu privind menținerea securității publice și combaterea 

criminalității în perioada a 6 luni al anului 2022 pe teritoriul or.Leova, ( anexa nr.1 

);    

 

2. Se recomandă sectorului de  poliţie nr.1 Leova, Dlui Sergiu 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” 

SECRETAR  AL CONSILIULUI                                                                  

 

 
 

REPUBLICA  MOLDOVA 

Consiliul orăşenesc  Leova 

PRIMĂRIA  ORAŞULUI  LEOVA 

 

 

РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА 

Леовский  городской Совет 

ПРИМЭРИЯ  ГОРОДА ЛЕОВА 

 

   



 1 

 

             
                                                                                                                                          Anexa nr.1 la 

                                                                                                                         decizia nr.4.10 din 03.10.2022 
  

N O T Ă   I N F O R M A T I V Ă 
privind   menţinerea securităţii publice  şi combaterea criminalităţii în perioada  a 6   luni 

al anului 2022 pe terotoriul or. Leova 

 

  În perioada de raport, SP nr. 1 Leova a întreprins un complex de măsuri organizatorico-practice, 

orientate către combaterea criminalităţii și menţinerea ordinii de drept pe întreg teritoriul or. Leova. 

 

   Sectorul de  Polițe nr. 1 Leova, desfășoară continuu acţiuni concrete ce contribuie la reducerea 

cazurilor de comitere a faptelor antisociale și la eficientizarea procesului de asigurare a securităţii 

personale a cetăţenilor, atît cantitativ, cît și calitativ, prin politici și intervenţii, menite să reducă 

potenţialul infracţional și cauzele ce favorizează comiterea ilegalităţilor. Au avut loc multiple 

operaţiuni cu caracter preventiv-profilactic, inclusiv „Grija”, „Căutare”, „Campania”, „ Nu fi 

grosolan”, curmă acte de violență, prevenirea huliganizmelor”, „ Motociclistul”, cu implicarea tuturor 

forţelor și mijloacelor de contracarare a fenomenelor infracţionale. 

 

   Analizînd  situaţia criminogenă creată pe teritoriul or. Leova, pe parcursul  a 6 luni al anului 

2022 au fost înregistrate  41 infracţiuni, din care au fost descoperite 31  infracţiuni, rămînînd 

nedescoperite 11 infracţiuni. 

 

 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 2022, a fost organizat şi 

desfăşurat un lucru în ce priveşte  stabilirea  tuturor persoanelor aflate în vizorul Sectorului de 

poliție nr. 1 (Leova). 

La moment, de către angajaţii SP nr. 1 Leova, sunt luate la evidenţă şi se efectuiază lucru 

profilactic zilnic faţă de 102 persoane. 

Pe parcursul a 6 luni au fost înaintate 5 demersuri către instanța de judecată pentru aplicarea 

ordonanței de protecție victimelor violenței în familie.  

Pe parcurs sau întreprins un şir de măsuri eficiente spre intensificarea activităţii de prevenţie, 

determinarea cauzelor care au generat această stare de lucruri, utilizarea tuturor formelor şi 

metodelor de prevenție optimală faţă de persoanele aflate la evidenţă şi predispuse de a comite 

infracţiuni, conlucrarea cu administraţia publică locală şi formaţiunile obşteşti la contracararea 

crimelor din partea contingentului dat. Tot în perioada dată au fost desfășurate 85 de întruniri cu 

colectivele de muncă și cetățeni. 

Un aspect al activităţii Sectorului de Poliție nr.1 Leova este prevenirea furturilor, averii 

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

sectorului de poliţie nr.1 Leova,  au fost  inspectate 89 obiecte, unde se păstrează valori 

materiale.  

În perioada de raport de către angajaţii sectorului de poliţie nr.1 Leova au fost examinate 847 

plîngeri şi sesizări înregistrate în registrul Nr.2 de evidență a altor informații cu privire la 

infracțiuni și incidente al I.P Leova, 220 de material examinate prin intermediul secratariatul IP 

Leova , s-au întocmit - 257 procese verbale contravenţionale.  

Cît 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 Sectorului de Poliție nr. 1 Leova, 

pe parcursul perioadei respective, au fost întocmite 11 procese verbale în direcţia dată şi au fost 

ridicate 7 arme.       
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 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.   

  

  

 

 

 

 

Șef  a Sectorului de poliție  

nr. 1 Leova al IP Leova 

inspector principal                                                                  Casapu Sergiu 
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