
Raport
cu privire la situ{ia criminogeni, prevenirea gi combaterea fenomenului

infracfional gi menfinerea ordinii de drept in comuna Chetrosu pe perioda

a.2019

Onoratd asisten!6, domnilor consilieri gi invitali. in perioada anului 2019

pin6 in prezent s-au efectuat un qir de activitSli asupra combaterii criminalitSlii qi

menlinerea ordinii publice in teritoriul administrativ deservit comuna Chetrosu.

Ag putea menliona faptul c[ in anul 2019 s-a lucrat in privinla profilaxiei in

rindurile persoanelor care se afl6 la eviden!6 speciald in Inspectoratul de Politie

Anenii Noi ca agresorii familiari, ca persoane anterior judecate care au sdfirqit

infracliuni. S-au desfbgurat razii pe intreg teritoriul raionului Anenii Noi pe timp de

noapte, in urma c6rora au fost descoperite infracliuni ca de exemplu persoanele

.ur. uu comis furturi din locuin{e, st6ri de ebrietate la volan qi altele. Este un

sprijin mare gi contribuirea cetdlenilor in menlinerea ordinii publice 9i la
acumularea de informalii privind descoperirea infracfiunilor.

Totodatd pot nominaliza cd pe parcursul anului 2019 au fost inregistrate 45

de infracliuni din care 15 au fost descoperite .

Au fost inregistrate gi examinate plingeri gi sesizdri de la cetdleni - 383

indeplinite (gdUc.ti fortate, comisii rogatorii, deleeatii, sesizdri, indicatii.

misiuni etc.) - 87
S-au intocmit procese verbale cu privire la contravenlii - 90

A fost dus un lucru educativ cu elevii din gimnazii - un curs de 6 lectii.

A fost asiguratd ordinea publicd la mdsuri cultural artistice -10

Servicii in cadrul grupei operative 24 ote- 12 servicii.

th E,fectudnd o analizd, se atestd o creEtere atdt a volumului de lucru, dar nu qi

al infraclionalitalii in sectorul deservit. in deosebi fuiturile Ei anume cele din

locuinlele lasate fdrd supraveghere, incepdnd cu o notb negativd anuI2019.

In vara anului 2OIg ins6, cu ajutorul unui locuitor al s.Chetrosu 9i implicdrii

active al acestuia in suportul poliliei, a fost identificat in flagrant infractorul, care

in decursul anilor 2015-2019 a sdvOrgit un qir de furturi din locuinte anume pe

segmentul s.Chetrosu, cdruia i-a fost arestat mijlocul de transport cu care sdvdrqea

furturile, fbptuitorul insi reugind sd se ascundd. Persoanele vinovate vrmeazd a fr

relunute gi atrase la rdspundere pena16. in urrna percheziliilor efectuate pe cAteva

udr.r., au fost ridicate mai multe bunuri sustrase. La moment este doveditd

vinovdlia deja pe 13 cauze penale din23 asemdndtoare.

La fel in toamna anului 2019, de cdtre mine personal a fost stopat 9i relinut

mijlocul de transport in care se afla o grupare criminald din regiunea transnistreand

formata din trei membri, care sdvdr$eau fuituri din magazine qi alte fapte ilicite pe

teritoriul Republicii Moldova gi a c. Chetrosu. Acegtia se aflau in cdutare de citre

alte Inspectorate de Polilie pe diferite cavze penale.

Reiegind din cele expuse mai sus, de cdtre conducerea Sectorului de polilie

gi a IP Anenii Noi, pentru imbunlfiFgirea gi eficientizare serviciilor prestate de cdtre

polilie cet6lenilor, au fost inaintate f4d de Primari, un ;ir de mdsuri concrete, aare



vrmeaza a fi realtzate pe parcursul

Administraliei Publice Locale'

anului 2020 impreund qi cu suportul
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