Autoritatea TeritonialS de Ordine public5 Neamt
Nr, 17/Zg.05.2018

TNFORMARE gEDINTA A.T.O.P. NEAMT

in data de 25 mai 2018, ora L2:OO,la sediul poliliei oragului
Bicaz, judelul Neam!, a fost organizat5 sedinla nutorit5;ii

Teritoriale de Ordine Public5 Neam! cu urmEtoarea ordine de zi:
1. Proiect de hot516re privind inlocuirea unor membri ai
AutoritSlii Teritoriale de Ordine Public[ Neam! din Comisia de
planificare, stabilire gi evaluare a indicatorilor de performanl5
minimali 9i din comisia pentru probleme sociale, standarde
profesionale, consultanl5 gi drepturile omului.
2. Proiect de hotSr6re privind prezidarea gedinlelor Autoritdlii
Teritoriale de Ordine Publicd Neam! de cdtre domnul subprefect
Nicolae-Doru Ungureanu in caz de indisponibilitate a pregedintelui
A.T.O.P. Neam!, domnul Adriiln Bourceanu.

3. Supunerea spre aprobare plenului AutoritSlii Teritoriale de
Ordine PublicS Neam! a Planului Strategic al AutoritSlii Teritoriale

de Ordine PublicS Neam! pentru anul 2018.

4. Stabilirea unui nou calendar de desfSgurare a gedinlelor

Autoritdtii Teritoriale de Ordine Publicd Neam! pentru anul 2018.
5. Diverse.

Al5turi de membrii A.T.o. p. Neam!, la aceastd gedinld a
participat si domnul primar al oragului Btcaz, domnul sbl5gean

Nicolae.

La invitatila domnului comisar gef de polifie Costel-paul

Tablan, inspector gef al Inspectoratului de Polilie Judelean Neam!

a fost prezent 9i domnul subcomisar de polilie ChirilS LalSu - geful
Poliliei oragului Bicaz, precum gi gefii posturilor de politie arondate
oragului Bicaz fiecare dintre aceg;tia fEc6nd o prezentare a
activitSlilor desfdgurate 9i a rezultatelor oblinute in anul 20L7 Si
p6nb in prezent.

A fost votat in unaninnitate primul punct al ordinii de zi cu
privire la inlocuirea unor men'rbri ai Autorit5lii Teritoriale de Ordine
Public5 Neam! din Comisia de planificare, stabilire gi evaluare a
indicatorilor de performantd minirnali 9i din Comisia pentru
probleme sociale, standarde profesionale, consultantb gi drepturile

omului, astfel incdt locul domnului fost subprefect al judetului
Neam! Jugan Iulian a fost luat de donrnul Nicolae-Doru Ungureanu,
subprefect al judelului Neam!, iar in Comisia pentru probleme
sociale, standarde profesionale, corlrsultantb gi drepturile omului
locul domnului fost consilier judelean Vasile Nica a fost luat de
domnul Florin-Mihai Cosma consilier judelean.
S-a votat Tn unanimitate punctul al doilea al ordinii de zi cu
urmdtorul conlinut: Proiect de lrotd16re privind prezidarea
gedin!elor AutoritS!ii Teritoriale de O,rdine PublicE Neam! de cEtre
domnul subprefect al judelului Neam! Nicolae-Doru Ungureanu in
caz de indisponibilitate a presedintrelui A.T.O.P" Neam!, domnul
Adrian Bourceanu.
Punctul al treilea al ordinii de zi cu privire ila supunerea spre
aprobare a plenului AutoritS;ii Teritoniale de Ordine Publicd Neam!

a Planului Strategic al AutoritS!ii -[eritoriale de Ordine Publicd

Neam! pentru anul 2018 a fost votat in unanimitate.
La punctul Diverse au fost abordate urmbtoarele teme:
- in oragul Bicaz urmeazS a fi implementat un punct de lucru al
Inspectoratului pentru Situatii de Urgentb *PETRODAVA' al
Judelului Neam!, Prim5ria Bicaz puniind la dispozilie terenul;
-infracfionalitatea silvicd (furturile der masd lemnoasb);
-problema axialului de la Durdu - Dl 155 F care este inchis
circulaliei publice;
-amenajarea unei parc5ri la intersec[:ia din centrul oragului Bicaz;
-lipsa marcajelor drumului DN 15 B de la limita cu judelul Harghita
p6nb la intrarea in comuna Petru Vod5, judelul Neam!.

