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HOTARIREA
COLEGIULUI CONSULTATIV DIN RAIONUL TELENEŞTI 

Nr. 07/02 29 iulie 2022

Cu privire la probleme şi soluţii în activitatea Inspectoratului de Poliţie Teleneşti

în scopul asigurării desfăşurării activităţii eficiente a Serviciilor Publice din teritoriu, 
întru realizarea Legii nr. 320 din 27.12.2012 Cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul 
poliţistului, prevederilor pct.7, 8, al Hotărârii Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 „Cu 
privire la Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat”, Planului de acţiuni pentru a.2022, 
examinând propunerile înaintate de membrii Colegiului consultativ din raionul Teleneşti şi, 
bazăndu-ne pe Regulamentul ”Cu privire la organizarea şi funcţionarea Colegiului consultativ, 
constituit în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea” Colegiul consultativ constituit 
în raionul Teleneşti H O T Ă R Ă Ş T E :

1. Se ia act de informaţia şefului IP Teleneşti Petru Costişanu ”Cu privire probleme şi soluţii în 
activitatea Inspectoratului de Poliţie Teleneşti” .
2 .Se recomandă IP Teleneşti:
- să înainteze demers către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi a or.Telenşti 

pentru identificarea şi contractatea unui agent economic care ar presta servicii de transportare 
a cadavrelor; precum şi un agent economic care ar presta servicii de spălare auto în condiţii 
avantajoase;

- să înainteze un demers către Direcţia educaţie al Consiliului raional pentru recrutarea şi 
contractarea unui interpret, traducător;

- să solicite APL până la data de 15.09.2022 informaţii despre nivelul de implicare a comisiilor 
sociale în situaţiile de caz cu remiterea informaţiei generalizate Oficiului teritorial pentru 
examinarea acestei probleme la şedinţa Colegiului din luna octombrie.

3. Se recomandă:
- A PL de nivelul I şi II din raionul Teleneşti implicarea mai eficientă a echipelor 

multidisciplinare teritoriale pentru înlăturarea situaţiilor de criză şi identificarea măsurilor de 
prevenire primară, secundară şi terţiară întru prevenirea violenţei în familie;
- A PL Verejeni să înainteze un demers operatorului naţional de telecomunicaţii Moldtelecom 
pentru eliberarea a două birouri ocupate şi neutilizate de ei pentru transmiterea la IP Teleneşti;
4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina web a Consiliului 
raional Teleneşti
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