
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

        
                                                         

                                 DECIZIE nr. 2/ 

                          din   18 mai 2018                                   Proiect 
 

 

Cu privire la instituirea Gărzii populare 
 

       

       În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006, privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 

1101 – XIII din 16 februarie 1997, cu privire la Gărzile populare, cu completările 

şi modificările ulterioare, examinînd nota informativă, Consiliul DECIDE: 

 

     1.  Se constituie Garda populară  pe lîngă Consiliul raional Străşeni. 

     2.  Se pune în sarcina preşedintelui raionului organizarea adunării constituante 

privind înrolarea în Garda populară. 

     3.  Garda populară îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu Legea nr. 

1101-XIII din 06 februarie 1997, cu privire la gărzile populare. 

     4.  Se desemnează responsabil  de controlul asupra executării prevederilor 

prezentei decizii, preşedintele (M. Popa). 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                          __________________                                                               

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                                     Nina RUSU 

 

 

 
 

 

VIZAT: 

Serviciul juridic                                                                        Ion Malic 

  



 

Notă informativă 

la proiectul de decizie  „Cu privire la instituirea Gărzii populare” 

 

     I.  Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Prezentul proiect de decizie „Cu privire la instituirea Gărzii populare” a fost 

elaborat în baza Legii nr. 1101-XIII din 06 februarie 1997, cu privire la gărzile 

populare, în scopul asigurării securităţii şi apărării intereselor legitime ale 

cetăţenilor, susţinerii pe toate căile a organelor de drept în acţiunile de menţinere a 

ordinii publice, prevenirii şi reprimării infracţiunilor şi contravenţiilor. 

În conformitate cu articolul 3 al legii sus-nominalizate, instituirea gărzii populare 

ţine de competenţa autorităţii publice locale. 

     Rolul gărzilor populare este unul semnificativ, deoarece cuprind un ansamblu 

de funcţii benefice realizate în comun cu organele de drept, după cum urmează: 

a) participă la menţinerea ordinii şi supravegherea legalităţii în locurile 

publice (în localuri, pe străzi, în pieţe, parcuri etc.), supraveghează buna 

desfăşurare a întrunirilor, în limitele competenţei;  

b) participă la acţiunile de combatere a huliganismului, beţiei, alcoolismului, 

sustragerilor din avutul public şi privat, la contracararea altor infracţiuni şi 

contravenţii;  

c) efectuează, în comun cu organele afacerilor interne, munca de prevenire a 

infracţiunilor şi contravenţiilor în rîndurile persoanelor eliberate din penitenciare şi 

ale celor condamnate la pedepse condiţionate;  

d) participă la acţiunile de combatere a vagabondajului infantil, a 

criminalităţii infantile şi la acţiunile de identificare a adulţilor care implică minori 

în acte de beţie şi în acţiuni criminale;  

e) întreprind măsuri eficiente pentru acordarea ajutorului de urgenţă 

persoanelor care au suferit în urma accidentelor şi infracţiunilor, precum şi celor 

aflate în locuri publice în stare de neajutorare, participă la salvarea oamenilor, a 

averii lor şi la menţinerea ordinii publice în caz de calamităţi naturale şi de alte 

situaţii excepţionale;  

f) realizează măsuri de protecţie şi de ocrotire a mediului înconjurător şi a 

resurselor naturale;  



g) efectuează, în comun cu poliţia rutieră, măsuri în vederea respectării de 

către cetăţeni a regulilor de circulaţie rutieră.  

  Membrii gărzilor populare îşi îndeplinesc, de regulă, funcţiile în timpul lor liber 

(în afara programului de muncă sau de studii).  

       O importanţă deosebită o are interacţiunea dintre garda populară şi organele de 

drept, care în comun asigură interacţiunea zilnică cu gărzile populare, le acordă 

ajutor metodologic în planificarea şi evidenţa activităţii lor, dau instrucţiuni 

membrilor gărzii, îi familiarizează cu formele şi metodele de combatere a 

infracţiunilor şi contravenţiilor, inclusiv cu cele aplicate în munca individuală de 

prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor în rîndurile persoanelor care încalcă 

ordinea publică.  

Organele de drept împreună cu statele majore ale gărzilor populare iau măsuri 

de menţinere a ordinii publice şi de prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor.  

În timpul derulării unor astfel de acţiuni, conducerea operativă a activităţii 

gărzilor populare o efectuează persoanele cu funcţii de răspundere ale organelor de 

drept respective. 

  

II. Fundamentarea economico-financiară 

    Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

 

III. Impactul proiectului 

     Implementarea prezentului proiect va avea un impact semnificativ în 

menţinerea ordinii publice, informarea cetăţenilor şi prevenirea săvîrşirii 

infracţiunilor, care într-un final este pentru binele întregii societăţi. 

 

IV. Consultarea publică a proiectului 

     În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a 

consiliului raional  www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, 

secţiunea Consultări publice ale proiectelor. 

 

Şef al Serviciului Juridic                                                   Ion Malic 


