tn data de 28 septembrie 20L7, ora 11:00, la sediul Poliliei
municipiului Roman a fost organizatd gedinla AutoritSlii Teritoriale
de Ordine Public5 Neam! cu urm5toarea ordine de zi:
1. Rapot al pregedintelui A.T.O.P. Neam!, domnul Adrian
Bourceanu, cu privire la conferinta de pres5 care a avut loc in data
de 12 septembrie 20L7,la ora 13.00, la sediul Inspectoratului de
Politie al Judetului Neamt av6nd ca subiect Campania de prevenire
a infracliunilor de ingeldciune, prin metoda "Acciderntul".

2. Informare din partea comisarului gef Dragog B5l5u,

comandantul Poliliei municipiului Roman cu privirre la infractiuniile
stradale petrecute in spa!iul public al municipiului Floman - tSlhdrii,
furturi din apartamente, furturi din/de autoturisme si infractiunile
comise de minori.

3. Informare din partea Inspectoratului pentru Situalii

de

Urgen!5 "Petrodava" al judelului Neam! : Autorizarea din punct de
vedere al securitSlii la incendiu in condiliile expirErii prorogbrii
termenului de oblinere a acestui act administrativ la data de 30
septem brie 20L7 .
4. Informare din partea Inspectoratului pentru Situalii de
Urgen!5 "Petrodava" al judelului Neam! : Autorizarea din punct de
vedere al securitSlii la incendiu a clSdirilor unitSlilor de invS;5m6nt;
unitSli care nu delin acest document.

5.

Informare din partea Inspectoratului de Jandanmi
Judelean "General de Brigadd constantin sitavbr" Neam!:
Municipiul Roman - misiuni, prioritS!i 9i necesitSli ale Jandarmeriei
Neam!.

6. Analiza efectuatd de Biroul Rutier dirr cadrul Poliliei
municipiului Piatra-Neam! urmare a solicitbrii fbcut5 in gedinla
Autoritdlii Teritoriale de Ordine Publicd Neam! desfdsuratb in data
de 03.08.20L7 de doamna Elena-Monica Anton, membru A.T.o.p.

Neam!, referitoare la sensul giratoriu amenajat la data de
24.05.20t7 in cartierul 1 Mai din municipiul Piatra fleam!, respectiv
in interseclia cu strada Iulian Antonescu, Rolul acestui sens
giratoriu este acela de a facilita incadrarea aut.ovehiculelor pe
breteaua de legbturb cu strada Dimitrie L-eonida pentru

autovehiculele care au sensul de mers BacSu
precum gi de reclucere a vitezei de deplasare.
7.

-

Piatra-Neam!,

Diverse.

La gedin!.5 au participat 9i polili9ti care activeazd Tn
municipiul Roman 9i in comunele arondate precum gi

reprezentantul Poliliei Locale Roman.
Au fost dis;cutate teme cu privire la infrastructura logisticd 9i
umanb a structurilor de ordine publicd judefene precum 9i probleme
referitoare la siguranla in 9coli.
Piatra-Neam!
A.T.O.P. Neam(
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