Autoritatea TeritorialS de Ordine Publicb Neam!
Nr, 15/02.08,2018

TNFORMARE gEDTNTA A.T.O.P' NEAMT

tn data de 02.08.20L8, ora 11:00 la sediul Consiliului

Judelean Neam!, sala ,,Mihail Sadoveatlt)", a fost organizat5 gedinla
Autorit|fii Teritoriale de Ordine Publicb Neam! cu urm5toarea
ordine de zi:

l.proiect de hotb16re privind inlocuirea unor membri ai
AutoritSlii Teritoria le de Ordine Publicd Neam! din Comisia de

coordonare, situalii de urgenlb 9i pentru petilii 9i anume:
- domnul locotenent colonel Mihai-Ciprian Mitrea - imputernicit

Inspector 9ef al Inspectoratului pentru Situalii de Urgen!5
*pETRODAVA' al Judelului Neam!, inlocuit cu domnul colonel loan
Nilicd, Inspector 9ef al instituliei anterior menlionate;
- domnul vicepregedinte al Consiliului Judelean Neam! Adrian
Diaconu, validat in gedinla de Consiliu Judelean Neam! din
30.05.2018, inlocuit cu domnul consilier judelean llie Apostoae.
2.Stabilirea unui nou calendar de desfSgurare a gedinlelor
Autorit|fii Teritoriale de Ordine Publicd Neam[ pentru anul 2018.
3.

Diverse.

A fost votat in unanimitate primul pr.,lnct al ordinii de zi cu
pnvrre la Tnlocuirea unor membri ai Autorit;lii Teritoriale de Ordine
Publicb Neam! din Comisia de coordonare, situalii de urgen!| 9i
pentru petilii, astfel inc6t:

- locul domnului

locotenent

imputernicit Inspector gef

al

colonel Mihai-CiPrian Mitrea
Inspectoratului pentru Situatii

de

Urgent5 *PETRoDAVA'al Judetului Neaffi!, o fost luat de domnul
colonel loan Nilicd,Inspector gef al instituliei anterior menfionate,
iar locul domnului vicepregedinte al Consiliului Judelean Neam!
Adrian Diaconu, validat in sedinla de Consiliu Judelean Neam! din
data de 30.05.2018 a fost luat de domnul consilier judelean llie

Apostoae.

La punctul Diverse au fost abordate urm5toarele teme:

r

de cdtre domnul colonel Ioan Nificd, Inspector gef al

ui pentru situatii de Urgen!5 "pETioDAVA, al
urt a situaliei de ra niverui judelurui in urma

,

problemelor deosebite apErute in ulrma condiiiitor meteorologice
nefavorabile din ultima perioadd;

-domnul comisar 9ef de polilie Coste[-Paul Tablan - Inspector gef
al
Inspectoratului de Polilie Judelean Neam! ingtiinteazd r.rbrii
A.T.O.P. Neam! despre:
o suf'porea drumului viaduct DN 158 la km B+L4o,r7o
pe o lungime de 30 de metri 9i faptul cb se circul5
doar pe o bandd de circulatie;

o problema lucr5rilor de reabilitare ale podului de la
Preluca - termenul de finalizare fiind prelungit;

.

despre un conflict intre mai multe persoane care a
avut loc in data de 05 .07.2018 pe o stradd din oragut
T6rgu Neam!, c6nd mili multe persoane aparlin6nd
unor clanuri de romi rivale, s-au luat la bdtaie in plind
stradS. Au fost identifir:ate zece persoane cu v6rste
intre 27 de ani gi 46 de ani, din localitatea v6n5tori
Neamt, care au fost conduse la sediul polilei gi
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tulburare a ordinii 9i linigtii publice 9i incEierare.
Acestea au fost incarcerate in arestul IpJ Neam!, iar

in data de 06 .07.2018 au fost prezentate Parchetului

de pe ldngb ludecbtoria Tdrgu Neamt, cu propunerea
lubrii unei mbsuri Preventive.

o cr'€dt'€d unui ghigeu de lucru al Serviciului Cazier
ludiciar, Statisli.; 9i Evidenle Operative - Neam! in
oragul Bicaz, care inc5 nu este dotat cu un sistem de
calcul (unitate centralb, monitori mouse' tastaturd)
datoritB lipsei fondurilor de la nivelul inspectoratului;

-propunerea domnului maior Radu-Vasile olariu - Inspecto

lnspectoratului de Jandarmi Judelean "General de
Constantin Stavbr" Neam! cu privire la arborarea S
Rom6niei pe unul dintre versanlii din cheile Bicazului de
echipA a jandarmilor montani;

la cunogtinla membrilor A'T'O'P'
ancu, director executiv al Poliliei
I diminudrii acesteia s-a demarat
campania "Spune NU cergetoriei!' susfinutd de Primdria
de
municipiului Piatra Neam!, Polifia LocalS Piatra-Neam! 9i Direclia
Asisten!5 socialS a municipiului Piatra Neam!.
o astfel de campanie se deruleaz6 in aceasta perioadS 9i in
oragul TTrgu Neam!.

