
 

 

 

 
 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   N R .12 

pentru aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Comunei Mogoșești, județul Iași 

pentru anul 2022 

 

 Consiliul local al comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă de lucru la data de 

25.02.2022; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a d-nei primar Popa-Roșu Rodica  nr.  480 din 17.01.2022 privind 

aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Comunei Mogoșești, județul Iași pentru anul 2022;  

 - Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Mogoşeşti, nr. 481 din  17.01.2022; 

 - avizul Comisiei de specialitate nr. 5 din 24.02.2022 

 - prevederile art.28 și 29 din Legea nr. 155/2010 privind poliția locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art.3 și 4 din Ordinul 92/2011 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a 

Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale; 

 - prevederile art. 129, alin.(7) lit.g) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

           - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.196, alin.(1), lit.(a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

 Art.1. Se aprobă Planul de ordine și siguranță publică al Comunei Mogoșești pentru anul 2022, 

potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei, se va 

comunica persoanelor interesate şi Instituţiei Prefectului Judeţul Iaşi pentru control şi legalitate. 

 

 Dată astăzi, 25.02.2022 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Consilier local, MIHAI BĂDĂRĂU 

 

 

      Contrasemnează pentru legalitate, 

 SECRETAR GENERAL, 

                   Mariana Anton 

 

 
Hotărârea a fost adoptată în sedinta  ordinară  din  25.02.2022 cu un număr de _15_ voturi “pentru”; _0_ voturi” împotriva”; 

_0_ voturi”abțineri”cu participarea a _15_ consilieri locali prezenți, dintr-un număr de 15  consilieri în funcție. 
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Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR. 12 / 25.02.2022  

Nr. 

crt.  
Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura  

0  1  2  3  

1  Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate  

 

 absolută  

 

25.02.2022   

2  Comunicarea către primar 01.03.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 01.03.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 01.03.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz 

01.03.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-2-9-cartus_proceduri.rtf


 

Anexa nr.1 la HCL nr. 12 din  25.02.2022 
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COD FISCAL 4540437 

 

PLANUL DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ  

AL COMUNEI MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI 

 

 

 CAPITOLUL I 

 Analiza situației operative 

 

A. Teritoriul 

A.1. Localizare 

 Comuna Mogoșești este situată în partea central sudică a județului Iași, la o 

distanță de aproximativ 18 km de centrul municipiului  Iași pe DJ 248 şi DJ248C. În 

componența comunei intră satele: Mogoșești, satul de reședință, Budești, Mânjești și 

Hadâmbu.  

Comuna Mogoșești are o suprafaţă totală de 6775 ha și o populație de 5150 

locuitori la data de 1 iulie 2020, iar din punct de vedere geografic se află la contactul 

reliefului mai înalt al Podișului Central Moldovenesc cu cel de joasă altitudine al 

Câmpiei Moldovei. 

Comuna se învecinează cu: 

- la N comuna Miroslava, 

- la E şi NE cu teritoriul comunei Ciurea, 

- la V şi NV cu teritoriul comunei Voineşti 

- la S cu comuna Șcheia 

- la S şi SV cu teritoriul comunei Mironeasa, 

- la S şi SE cu teritoriul comunei Grajduri 

 

 

Atestare documentară. 

mailto:contact@mogosesti-primaria.ro


 Comuna Mogoșești are în componență următoarele sate: Mogoșești, Budești, 

Mânjești și Hadâmbu. 

Satul Budeşti este mai mic ca dimensiuni şi este aşezat în partea central vestică a 

comunei. 

Localitatea Budeşti poartă numele de la boierul Buda, pe care îl găsim prezent în 

documente începând din secolul al XVI-lea.  

Primul document care face menţiunea despre existenţa unui sat cu numele de 

Budeşti este datat la Iaşi, la 3 februarie 1613. În „Marele dicţionar geografic al 

României” realizat la începutul sec. XX este prezentat satul Budești ca aparţinând 

comunei Mogoşeşti, plasa Stavnic, ținutul Iaşi. 

În secolul nostru a făcut parte pentru scurt timp din comuna Voineşti, pentru ca 

apoi, din anul 1932 să fie integrat actualei unităţi. 

Satul  Mânjeşti s-a dezvoltat de-a lungul drumului judeţean DJ248C şi a 

drumurilor săteşti ce străbat comuna. Ca mărime demografică este a treia localitate a 

comunei şi este aşezată în partea central vestică a teritoriului, spre hotarul cu comuna 

Voineşti. 

Localitatea Mânjeşti este atestată documentar din sec. al XVI-lea. Apare pentru 

prima dată menţionată într-un document din timpul lui Iliaş Rareş, care a domnit în 

Moldova între 1546-1551. 

Satul Hadâmbu s-a format de-a lungul DJ 248B şi DC 49. Este amplasată în 

extremitatea sud-vestică a comunei, mai izolată, dar într-o zonă deosebit de frumoasă, 

datorită pădurii care predomină. 

Localitatea Hadâmbu este o aşezare veche, atestată documentar din sec. al XVII-

lea, al cărei nume este legat de un boier Iani Hadâmbu, despre care se spune că a ajuns să 

stăpânească acele locuri şi a ctitorit lăcaşul de rugă de pe cea mai înaltă culme din ţinut. 

Satul s-a format în apropierea schitului din deal înfiinţat în 1659, dar apare  

documentar după 1800.  

Satul Hadâmbu a căpătat contur odată cu realizarea drumului ce face legătura între 

Iaşi şi Mogoşeşti, numit şi drumul cel mare, cu ramificaţia din Hadâmbu spre schit. 

  

 A.2. Relieful 

Pe teritoriul comunei se disting trei sectoare de relief: Câmpia Moldovei , Podişul 

Central Moldovenesc, separate prin Coasta Iaşilor, respectiv partea ei numită Coasta 

Mogoşeşti. Aceste sectoare se succed de la NE la SE. Forma de relief cea mai 

caracteristică a comunei o formează versanţii sculpturali, care cuprind 80% din suprafaţa 

comunei. După stadiul degradării lor, al naturii proceselor care îi afectează, ei pot fi cu 



degradare slabă, mijlocie sau intens degradaţi. Modelarea versanţilor este întreţinută de 

procesele geomorfologice ale alunecărilor de teren. 

 În partea de NE, pe o suprafață ce reprezintă până la 15 % din teritoriul comunei, 

se desfășoară partea Câmpia Moldovei 

 Coasta Mogoșești, cu deschidere spre N-NE, are formă arcuită și cuprinde 

altitudini de 15—350 m. 

 Podișul Central Moldovenesc, ocupă partea sudică a comunei, cuprinzând un relief 

de platouri înalte, cu altitudini între 250 – 350 m. 

 Forma de relief cea mai caracteristică a comunei Mogoșești o formează versanții 

sculpturali, care cuprind 80% din suprafața comunei. 

 

 A.3. Clima 

 Datorită poziției geografice și reliefului, a influențelor maselor de aer predominant 

din vest și a celor frecvente din nord-vest, a diferenței de latitudine dintre sud și nord a 

țării, clima ținuturilor noastre are character temperat-continental-moderat, cu nuanțte de 

tranziție. 

 Pe teritoriul comunei intră în contact două subzone climatic:climatul de silvostepă 

care cuprnde partea inferioară a Coastei iașilor, respective a Mogoșeștiului, cu sectorul 

corespunzător Câmpiei Moldovei, și subzona climatului de pădure ce se întinde în partea 

superioară a Coastei Mogoșeștiului și în Podișul Central Moldovenesc. 

 

 A.4. Hidrografia 

Din punct de vedere hidrografic, comuna aparţine bazinului Nicolina în N şi 

Bârladului în S. Separaţia dintre ele este formată de relieful Dealului Mogoşeşti şi Toaca. 

Reţeaua hidrografică este formată de pârâiaşe care adună apele de pe versanţi 

transportându-le spre N şi S. În teritoriul nordic  al comunei se află şi iazurile din 

apropierea satului Mânjeşti, care, pe lângă iazul Bărca au importanţă în desfăşurarea de 

activităţi piscicole. 

Apele subterane nu cuprind rezerve mari datorită discontinuităţii stratelor acvifere, 

a scurgerii rapide a apelor în timpul ploilor, a impereabilităţii rocilor sarmatice şi a 

evapotranspiraţiei mari. 

 

 A.5. Căi de comunicație 

Legătura între localitatea reşedinţă de comună şi celelalte localităţi se realizeză 

astfel: 



- între localitatea Mogoşeşti şi localitatea Budeşti prin DJ 248C, distanţa dintre localităţi 

este de 3 km; 

- cu localitatea Mânjeşti, prin DJ 248B până în dreptul localităţii Budeşti şi de acolo pe 

DJ 248C, distanţa dintre localităţi este de 5 km; 

- cu localitatea Hadâmbu prin drumurile săteşti din localitate sau prin DJ 248B până în 

dreptul localităţii Budeşti şi de acolo pe DJ 248C, distanţa dintre localităţi este de 6 km. 

Accesul către reşedinţa de judeţ – municipiul Iaşi - se realizează prin intermediul  

DJ 248 şi DJ 248C. 

Teritoriul comunei Mogoşeşti este străbătut de o reţea de drumuri comunale şi 

săteşti, parte din ele asfaltate, iar altele nemodernizate – pietruite sau de pământ. 

Lungimea totală a drumurilor de interes local este de 55 km din care: 33 km 

drumuri săteşti şi comunale şi 22 km drumuri judeţene. 

Din cei 22 de km de drum sătesc şi comunal, aproximativ 18 km sunt asfaltaţi cu 

fonduri europene nerambursabile şi Programul Naţional de Dezvoltare Locală. 

 

A.6. Resurse naturale: 

Resurse minerale. Studiul geologic al depozitelor din acest areal, arată o alcătuire 

puţin încurajatoare pentru punerea în valoare a unor resurse de natură minerală în 

accepţiunea tehnologiilor actuale. De aceea, latura cea mai evidentă în privinţa utilizării 

de materii prime din depozitele geologice, o reprezintă valorificarea pe plan local a 

acestora deoarece comuna dispune de resurse limitate ale subsolului. Pot fi menţionate 

aici doar nisipurile, piatra şi luturile nisipoase exploatate pentru interes local şi utilizate 

în construcţii şi la întreţinerea drumurilor.  

Rezervele solului sunt constituite în principal din resursele propriu-zise de sol, şi 

din fondul forestier. 

Fondul forestier este deosebit de valoros, 39% din teritoriul administrativ al 

comunei fiind acoperit cu paduri. Padurile sunt administrate de Directia Silvica Iasi. 

 

 

 

 

A.7.Solurile 

Varietatea condiţiilor de pedogeneză au impus existenţa în limitele comunei a unui 

înveliş de soluri diversificat. În bună parte răspândirea solurilor este consecinţa reliefului 

cu aspectele sale particulare: altitudine, expunere faţă de soare, declivitate, etc. 



Solurile fertile din categoria cernoziomurilor şi a solurilor cenuşii cuprind: culmile 

largi din zona Corn, Dealul Staniştea, Lanul Pârloage, Bârsan, Şesul Dobrinescu şi 

vesanţii uniformi largi cum ar fi Şesul Mânjeşti, Şesul cel Mare, Siliştea, Şesul Budeşti. 

Tot soluri cernoziomice, însă cu grade diferite de eroziune, se află pe teritoriul 

numit Chiclui şi în zona iazului Bârca. 

Teritoriul pădurilor cuprinde la suprafaţa scoarţei soluri brune şi soluri argiloase. 

Ele se găsesc în teritoril pădurilor : Pietrosul, Pătraşcu, Cruceriu, în zona Vidiţa şi într-o 

parte a şesului Stavnic. 

Solurile aluviale s-au format de-a lungul pârailor datorită materialelor cărate de 

Stavnic în apropierea satului Hadâmbu,de pârâiaşul Mânjeşti, în zona Budeşti şi în şesul 

cel Mare, pe unde curge pârăiaşul Rotariu. 

Zonele mlăştinoase se găsesc în estul Dealului Şanta, în zona Hadâmbu, La Pod de 

Vale. 

În general, solurile nu sunt afectate de factori degenerativi, potenţialul productiv al 

solurilor în condiţiile absenţeii acestor factori de degradare, fiind suficient de ridicat. 

 

A.8. Obiective turistice/zone protejate/monumente 

Turismul în comună este slab dezvoltat. Comuna Mogoșești nu are monumente 

istorice, însă este tranzitată de pelerinii și vizitatorii care merg la Mănăstirea Hadâmbu. 

În satul Mogoșești există ”Muzeul satului”. Pe teritoriul comunei Mogoșești există 

Sit Natura 2000 în zona Bărca. 

 

A9. Instituții 

Centrul administrativ al comunei Mogoșești se află în satul Mogoșești. Aici își au 

sediul Primăria comunei Mogoșești și Consiliul local al comunei. 

1. Sistemul de învățământ este format dintr-un număr de 2 școli cu personalitate 

juridică. Rețeaua școlară a comunei Mogoșești, este următoarea: 

Denumirea unităţii 

de învăţământ cu 

personalitate 

juridică 

Niveluri de 

învăţământ 

 

Denumirea unităţii de 

învăţământ fără personalitate 

juridică – ARONDATĂ 

Niveluri de 

învăţământ  

 

ȘCOALA 

PROFESIONALĂ 

MOGOȘEȘTI – 

IAȘI 

 

PRE/PRI/ 

GIM//PROF 

ŞCOALA PRIMARĂ NR.2, 

MOGOŞEŞTI 

PRE/PRI 



 

ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ, 

HADÂMBU 

 

PRE/PRI/ GIM 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

MÂNJEŞTI 

PRE/PRI/GI

M 

 

ŞCOALA PRIMARĂ, 

BUDEŞTI 

PRE/PRI 

 

2. În comuna Mogoșești avem un număr de 6 biserici: 

Sat Mogoșești, Biserica Sf.Varvara; 

Sat Mogoșești, Biserica Sf.Nicolae; 

Sat Mogoșești, zona Șanta Biserica Sf. Ioachim și Ana 

Sat Budești, Biserica Sf.Parascheva; 

Sat Mânjești, Biserica Sf.Arh.Mihail și Gavril; 

Sat Hadâmbu, Biserica Adormirea Maicii Domnului. 

3. Avem 3 cabinete ale medicilor de familie și 1 cabinet stomatologic, toate situate 

în clădirea Dispensarului Uman sat Mogoșești. 

4. Un Dispensar veterinar situat în satul Mogoșești. 

5. O farmacie umană în clădirea Dispensarului Uman din satul Mogoșești. 

6. Un Ghișeu Poștal în satul Mogoșești. 

7. O bibliotecă  comunală. 

8. Post Poliție situat în satul Mogoșești. 

9. Compartiment Poliție Locală, în aparatul de specialitate al primarului comunei, 

format din 3 posturi de  funcționari publici și  2 posturi personal contractual. 

10. Sediul Primăriei și Consiliului Local Mogoșești; 

11. Centrul Cultural Multifuncțional ”Mihai Eminescu” sat Mogoșești. 

12. Căminul Cultural Mogoșești. 

13. Muzeul satului sat Mogoșești. 

 

 

 

Populația 

B1. Date demografice 

Evoluţia populaţiei comunei Mogoşeşti este determinată de evoluţia indicatorilor 

demografici: natalitatea, fertilitatea şi mortalitatea, precum şi de cea a fenomenului de 

migraţie. Acesta din urmă a avut un rol esenţial, prin prisma relaţiilor stabilite atât cu 

centrele urbane aflate în proximitate (Iaşi), cât şi cu comunele învecinate. 



Conform datelor de la recensământul populației din 2011, populaţia comunei 

Mogoşeşti pe sate componente era următoarea: 

- Mogoşeşti 2954 locuitori 

- Budeşti 388 locuitori 

- Hadâmbu 1136 locuitori 

- Mânjeşti 672 locuitori 

Comuna Mogoşeşti se încadrează într-o zonă foarte dinamică din punct de vedere 

al relaţiilor demografice, structura demografică fiind prea puţin alterată de procesul de 

îmbătrânire datorită cotelor ridicate la care se menţine natalitatea. Resursele umane, deşi 

numeroase şi cu vitalitate ridicată, sunt afectate de insuficienta dezvoltare economică a 

comunei, fapt ce le determină să plece din comună spre marile centre urbane sau în afara 

ţării în căutarea unui loc de muncă, sau, în eventualitatea în care aleg să rămână, sunt 

ocupate în agricultură. 

În prezent, deşi situaţia economică a oraşului Iaşi a devenit mai bună, mai ales din 

perspectiva investiţiilor străine în domeniul industrial, investiţii care pot asigura noi 

locuri de muncă, numeroşi locuitori ai comunei, optează pentru munca în afara ţării. 

Mare parte a tinerilor rămân să lucreze, după terminarea studiilor superioare, în oraşul 

Iaşi. 

 La data de 1.07.2020 Comuna Mogoșești avea o populație de 5150 locuitori. 

 Din totalul populației  active predominant este populația ocupată în agricultură. 

 

 B.2. Ocupații de bază a populației. 

  

 Comuna Mogoșești are un predominant caracter agricol. 

 Reducerea activității în unitățile economice de producție din județ a condus la 

mărirea numărului șomerilor, aceștia reorientându-se spre lucrarea suprafețelor de 

pământ deținute în proprietate. 

 

 

Activitățile economice: 

Principalul atu al comunei este situarea în apropiere de municipiul Iaşi şi faţă de 

una din axele de comunicaţii principale cu municipiul şi anume DJ 248. 

Ca tip de spaţiu rural, conform Atlasului României 2006, comuna Mogoşeşti este 

caracterizată ca fiind de tipul 1, mai precis, un spaţiu rural dens populat, cu agricultură 

bazată pe microexploataţii individuale. 



Activităţile economice s-au dezvoltat în concordanţă cu potenţialul şi resursele 

locale, economia locală fiind axată pe cultura plantelor şi creşterea animalelor, 

valorificând astfel suprafaţa de teren arabil, precum şi suprafeţele cu păşuni şi fâneţe. 

 Principala activitate economică este agricultura și creșterea animalelor. 

 După numărul societăților comerciale înregistrate la Oficiul Registrului 

Comerțului se remarcă dominanţa, din punct de vedere al numărului de unităţi 

înregistrate, a sectorului comerţului, apoi se situează unităţile agricole şi silvice. 

Serviciile pentru populaţie se situează pe locul 3, în timp ce construcţiile se plasează pe 

locul 4.  

În total, în comuna Mogoşeşti sunt înregistrate aproximativ 100 de societăţi 

economice cu activităţi în diverse domenii. 

 

 Agricultura: 

Potenţialul agricol al comunei Mogoşeşti este reprezentat, de suprafaţa mare a 

terenului arabil la care se adaugă o suprafaţă semnificativă de păşuni. Terenul arabil şi 

păşunile reprezintă premisele care favorizează activităţile bazate pe cultura plantelor şi 

creşterea animalelor. 

Din suprafaţa totală de 6775 ha a comunei Mogoşeşti, terenul agricol ocupă o 

suprafaţă de 3718 ha, adică 54,87%. Modul de folosire al terenului agricol al comunei 

este următorul: 

SUPRAFAŢA AGRICOLA TOTALĂ 3718 ha 

- suprafaţa arabila 2437 

- livezi si pepiniere pomicole 35 ha 

- vii si pepiniere viticole 108 ha 

- păşuni 689 ha 

- fâneţe 449 ha 

Creşterea animalelor este un sector care se dezvoltă pe baza potenţialului vegetal. 

Astfel, pe lângă producţia vegetală, sectorul zootehnic este susţinut şi de o generoasă 

suprafaţă cu păşuni care reprezintă 10,17% din terenul agricol al comunei Mogoşeşti. 

Creşterea animalelor este o ocupaţie tradiţională, asigurându-se necesarul de carne, 

lapte şi produse lactate pentru populaţia locală şi disponibilităţi de vânzare, atât pe piaţa 

urbană dar şi pe plan local. Creşterea animalelor se practică în sistem gospodăresc, 

extensiv. 

Cea mai mare parte a populaţiei active este ocupată în agricultură şi activităţi 

conexe. 



Numărul persoanelor salariate în agricultură este foarte mic, ea fiind practicată în 

sistem individual, pentru subzistenţă. Creşterea animalelor este, la rândul său, o ocupaţie 

cu potenţial în comună, fiind practicată  în sistem individual. 

Relaţiile economice ale comunei Mogoşeşti se realizează prin interacţiunea cu 

comunele învecinate, cu zonele urbane apropiate –municipiul Iaşi – dar şi cu străinătatea. 

Astfel, cu comunele învecinate se manifestă relaţii de schimburi de produse, în 

special agricol-zootehnice, în cadrul târgurilor săptămânale organizate în zonă. 

Astfel, având în vedere distanţa redusă şi infrastructura comercială de care dispune 

(depozitele en-gros), municipiul Iaşi devine sursă de aprovizionare cu bunuri şi produse 

de larg consum pentru numeroasele societăţi comerciale care funcţionează în comună. 

Precizăm totuşi că relaţiile cu zona urbană se realizează în dublu sens, deoarece 

oraşul devine piaţa de desfacere a surplusului de produse agricole rezultat în 

gospodăriile din comuna Mogoşeşti. Menţionăm de asemenea că zona rurală a comunei 

reprezintă şi sursa de materie primă pentru unele ramuri industriale din oraş, în special în 

industria alimentară. 

Apropierea de municipiul Iaşi, ca centru de polarizare a forţei de muncă, exercită, 

de altfel, o influenţă favorabilă asupra întregii vieţi economice a comunei. 

Alte relaţii se desfăşoară cu străinătatea, prin perspectiva persoanelor din comuna 

Mogoşeşti, plecate la muncă în diferite ţări din Europa. Repatrierea valutei de către cei 

care lucrează în străinătate contribuie, într-o anumită măsură, la ridicarea standardului de 

viaţă, chiar dacă cea mai mare parte a investiţiilor sunt orientate în construcţia de 

locuinţe şi cumpărarea de bunuri, prea puţine fiind direcţionate în domeniul 

antreprenoriatului. 

 

 Industria: 

 În comuna Mogoșești nu se poate vorbi de un sector industrial cu profil local. La 

această dată nu avem întreprinzători în sectorul industrial. 

 

 Comerț: 

 Activitatea comercială în comuna Mogoșești este reprezentată de magazinele 

mixte care funcționează în toate satele componente. 

 

Echiparea edilitară: 

 Transporturi: 

Accesul către reşedinţa de judeţ – municipiul Iaşi - se realizează prin intermediul  

DJ 248, DJ 248 B și DJ 248 C. 



Teritoriul comunei Mogoşeşti este străbătut de o reţea de drumuri comunale şi 

săteşti, parte din ele asfaltate, iar altele nemodernizate – pietruite sau de pământ. 

Lungimea totală a drumurilor de interes local este de 55 km din care: 33 km 

drumuri săteşti şi comunale şi 22 km drumuri judeţene. 

Din cei 22 de km de drum sătesc şi comunal, aproximativ 18 km sunt asfaltaţi cu 

fonduri europene nerambursabile şi Programul Naţional de Dezvoltare Locală. 

Legătura între localitatea reşedinţă de comună şi celelalte localităţi se realizeză 

astfel: 

- între localitatea Mogoşeşti şi localitatea Budeşti prin DJ 248C, distanţa dintre localităţi 

este de 3 km; 

- cu localitatea Mânjeşti, prin DJ 248B până în dreptul localităţii Budeşti şi de acolo pe 

DJ 248C, distanţa dintre localităţi este de 5 km; 

- cu localitatea Hadâmbu prin drumurile săteşti din localitate sau prin DJ 248B până în 

dreptul localităţii Budeşti şi de acolo pe DJ 248C, distanţa dintre localităţi este de 6 km. 

 

Telecomunicații: 

În Comuna Mogoșești funcționează următoarele servicii de comunicații: 

- Internetul prin cablu și telefonul fix este asigurat de către TELEKOM și DIGI. 

- Telefonia mobilă este asigurată de către toți ceilalți operatori: ORANGE, 

VODAFONE, TELEKOM, DIGI, etc. 

 

Energia electrică: 

Toate satele componente sunt racordate la rețeua de energie electrică. 

În prezent, datorită extinderii suprefeței din intravilan și construirii de noi 

locuințe se impune extinderea rețelei de energie electrică. 

 Iluminatul public din comună a fost extins, este modernizat și funcționează în 

parametrii normali. 

 

 Alimentarea cu apă și căldură: 

 În satele Mogoșești, Budești și Mânjești se lucrează la racordarea populației la 

rețeua de apă potabilă a APAVITAL Iași. 

 Încălzirea  principalelor instituții din comună (primărie, școli, centre de zi) este 

asigurată cu centrale termice cu lemne. 

 Încălzirea locuințelor populației se realizează în mare parte cu sobe cu lemne. 

Pentru prepararea hranei în gospodăriile populației se folosesc butelii și sobe cu lemne. 

 



 Alimentarea cu gaze naturale: 

 În comuna Mogoșești nu există până la această dată alimentare cu gaze naturale. 

 

 

 

 CAPITOLUL II 

 

  

Dispozitivele de ordine și siguranță publică și zonele de responsabilitate 

 

 

 Dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice pe raza localităților rurale 

se organizează de șefii posturilor de poliție, cu forțe proprii, iar în funcție de 

particularitățile elementelor situației operative, se solicită forțe suplimentare de la 

jandarmerie și poliția locală, care se utilizează pentru constituirea de patrule mixte. 

 Constituirea dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice și derularea 

activităților specifice pentru menținerea ordinii și siguranței publice se realizează în 

funcție de evoluția situației operative. 

 Menținerea ordinii și siguranței publice reprezintă ansamblul măsurilor întreprinse 

și al activităților desfășurate, cotidian, de către Poliția Română, pentru protejarea și 

respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, funcționarea normală a instituțiilor 

statului, a normelor de conduită civică, regulilor de conviețuire socială, a celorlalte valori 

supreme, precum și a avutului public și privat. 

 În vederea menținerii ordinii și siguranței publice și a asigurării intervenției 

operative la evenimente, teritoriul localităților rurale se împarte în zone de siguranță 

publică, în care se stabilesc mai multe itinerarii de patrulare. 

 Activitatea de patrulare este organizată pe următoarele principii: 

a) Patrulele pedestre acționează în zonele de patrulare cu situație operativă complexă, 

unde se concentrează un număr mare de persoane, unități comerciale, instituții 

publice, etc. ori unde accesul cu mijloace auto este dificil, pentru asigurarea 

prevenției și intervenției; 

b) Patrulele auto desfășoară activități specifice pe raza sectorului/zonei de siguranță 

publică, acoperind în special locurile unde frecvent se înregistrează infracțiuni stradale; 

c) În zonele cunoscute cu stare infracțională ridicată (violență, trafic și consum 

stradal de droguri, etc.); 

d) În zonele cu infracționalitate ridicată, intervenția la evenimente și activitatea de 



patrulare se realizează prin suplimentarea componenței patrulei sau a numărului de 

echipaje auto. 

Efectivele angrenate în activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice, 

repartizate într-o zonă de siguranță publică, desfășoară activitți de patrulare pedestră 

și auto, pe itinerariile stabilite în funcție de evoluția faptelor de natură 

contravențională și infracțională și asigură intervenția la evenimentele semnalate. 

 Zone de patrulare: 

- Zona de patrulare nr. 1 sat Mogoșești: obiective vizate: centrul comunei, sediul 

Primăriei, Centrul de zi, Căminul Cultural, CEntrul Multifuncțional, Muzeul 

satului, Școala Profesională Mogoșești, blocul de locuințe, dispensarul medical, 

magazinele din centrul comunei, stațiile mijloacelor de transport în comun, 

Biserica Sf.Varvara, cimitirul satului,  gospodăriile populației. 

- Zona de patrulare nr.2 sat Mogoșești: obiective vizate: Școala cu clasele 1-4 

Mogoșești-Sud, magazinele din această zonă, gospodăriile populației. 

- Zona de patrulare nr. 3 sat Mogoșești – zona Galata: obiective vizate: Biserica 

Sf.Nicolae, cimitirul, sediul fostului CAP Mogoșești, zona denumită ”Podul cel 

mare”, stațiile mijloacelor de transport în comun, magazinele sătești, 

gospodăriile populației. 

- Zona de patrulare sat Budești: obiective vizate: Școala cu clasele I-IV Budești, 

Biserica din satul Budești, cimitirul, Troița din satul Budești, gospodăriile 

populației, stațiile mijloacelor de transport în comun, magazinele sătești. 

- Zona de patrulare sat Mânjești: obiective vizate: Școala Gimnazială Mânjești, 

Biserica din satul Mânjești, cimitirul, stațiile mijloacelor de transport în comun, 

magazinele sătești, gospodăriile populației. 

- Zona de patrulare sat Hadâmbu nr. 1: obiective vizate: Școala Gimnazială 

Hadâmbu, Centrul de zi after school, Biserica din satul Hadâmbu, cimitirul 

satului, stațiile mijloacelor de transport în comun, magazinele sătești, 

gospodăriile populației. 

- Zona de patrulare sat Hadâmbu nr. 2: obiective vizate: traseul spre Mănăstirea 

Hadâmbu, zona stejarilor seculari, magazinele sătești,  gospodăriile populației. 

 

Misiunile specifice: 

- menţin ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin Planul de 

ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în 

condiţiile legii;                                                                                                                                                      



- menţin ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a 

unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în 

parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea 

şi/sau în administrarea unităţilor/ subdiviziunilor administrative - teritoriale sau a altor 

instituţii/ servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă 

publică; 

- participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit 

competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de 

calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate 

de astfel de evenimente; 

-  acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi 

ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează 

la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării 

problemelor acestora, în condiţiile legii; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea 

legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind 

programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi 

sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa 

acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora 

la adăpost; 

- asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului, din 

instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni 

specifice; 

- participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii 

publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de 

pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, 

religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se 

desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane; 

- asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale 

sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale 

privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de 

competenţă; 



- execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire 

penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-

teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; 

- participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce 

compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea 

infracţionalităţii stradale; 

- cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare 

la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul 

Apărării Naţionale; 

- asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor 

silite; 

- acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin 

imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi 

restabilirii ordinii publice. 

         - asigură o prezenţă activă în teren şi execută patrulări şi pânde în locuri şi 

medii  favorabile comiterii infracţiunilor stradale, acţionând  pentru prevenirea şi 

combaterea acestora ;  

         - legitimează persoanele care au încălcat dispoziţiile legale ori despre care are 

indicii că se pregătesc să comită sau au comis o faptă ilicită ; 

         - solicită sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea şi 

conducerea la unităţile teritoriale ale poliţiei, a persoanelor care au comis fapte penale 

sau sunt urmărite în temeiul legii ; 

         - în cazul infracţiunilor flagrante, conduce şi predă unitaţilor locale ale Poliţiei 

Române pe făptuitori, bunurile şi valorile rezultate ca urmare a încălcării legii şi ia 

măsurile ce se impun pentru conservarea şi paza locului faptei, dacă este cazul, până la 

sosirea autorităţilor abilitate ;  

         - poartă şi folosesc, în condiţiile legii, armamentul şi muniţia, precum şi celelalte 

mijloace de apărare şi intervenţie numai în timpul serviciului ; 

         - conduce la sediul poliţiei orice persoană care, prin acţiunile ei, periclitează viaţa 

altor persoane, ordinea publică sau alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de 

săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii şi 

prezinta un raport scris în legatură cu motivele conducerii persoanei respective la sediul 

poliţiei ; 

          - coordonează şi îndrumă activitatea poliţiştilor locali debutanţi în perioada de 

stagiu, întocmind  referatele de evaluare ale acestora ; 



- asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, 

având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de 

autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în 

domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 

- verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli 

constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere 

şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere; 

- participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea 

efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, 

ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice; 

- participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la 

asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, 

demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, 

manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi 

de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane; 

- sprijină unităţile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de 

circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de 

competenţă; 

- acordă sprijin unităţilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru 

asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului; 

- asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi 

ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a 

făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate 

sanitară; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind 

oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a 

dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind 

masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua 

semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de 

către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale 

referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de 

agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul 

internaţional pentru persoanele cu handicap; 



- aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale; 

- cooperează cu unităţile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea 

deţinătorului/ utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării 

neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public. 

 

 Acțiuni și activități executate în comun: 

  

 În cazul producerii unor evenimente deosebite, agenții de siguranță publică 

împreună cu lucrătorii poliției locale, vor lua de îndată următoarele măsuri: 

- Slavarea victimelor și bunurilor, asigurând paza acestora; 

- Asigurarea ordinii și pazei la locul producerii evenimentelor și dirijarea 

circulației în zonă; 

- Mobilizarea cetățenilor în vederea lichidării sau limitării consecințelor și 

prevenirii extinderii acestora; 

- Identificarea persoanelor care pot da relații cu privire la locul și modul 

producerii evenimentului, conservarea urmelor; 

- Raportarea imediată a evenimentelor constatate, la unitatea de poliție, poliție 

locală sau jandarmi, în vederea dispunerii de măsuri pentru intervenție și 

cercetare; 

- Colaborează cu forțele speciale sau echipele de cercetare la fața locului în cazul 

producerii unor evenimente cu grad ridicat de risc; 

În baza Planului de cooperare, Inspectoratul de Poliție al Județului Iași – 

Postul de Poliție Comuna Mogoșești și Poliția Locală Mogoșești, vor asigura și executa 

activități punctuale (filtre, razii,  acțiuni, etc.), pentru prevenirea, descurajarea și 

combaterea fenomenului infracțional și contravențional în scopul asigurării ordinii și 

siguranței publice. Pentru realizarea responsabilităților pe timpul vizitelor oficiale sau a 

altor activități la care participă demnitari români și străini, efectivele poliției locale vor 

acționa astfel: 

- Asigură ordinea și liniștea publică în școli, grădinițe, parcuri, parcări auto, alte 

zone date în responsabilitate de administrația publică locală; 

-  Asigură paza instituțiilor publice de interes local; 

- Asigură protecția persoanelor investite cu autoritate publică la nivel local; 

- Participă la asigurarea măsurilor de ordine prilejuite de manifestări sociale, 

culturale sau sportive și pentru aplicarea dispozițiilor emise de consiliile locale. 



Organizarea în comun de activități în următoarele domenii: 

- Prevenirea  și combaterea furturilor de orice natură; 

- Menținerea ordinii și liniștii publice; 

- Prevenirea și combaterea infracțiunilor prin violență; 

- Identificarea și reținerea persoanelor urmărite, în condițiile legii, persoanelor 

care se sustrag urmării penale sau de la executarea mandatelor de arestare 

preventivă sau de executare a pedepsei cu închisoarea; 

- Supravegherea și controlul circulației pe drumurile publice; 

- Schimbul permanent de date și informații care prezintă interes pentru cele două 

părți; 

- Executarea controlului și supravegherii traficului rutier în echipaje mixte; 

- Întocmirea unei evidențe a vehiculelor cu tracțiune animală; 

- Întocmirea unei evidențe a vehiculelor care desfășoară activități de cărăușie 

și/sau transport persoane, punerea acestora în legalitate. 

În vederea desfășurării în condiții optime a campaniilor electorale pentru alegeri 

locale, alegeri europarlamentare, alegerea Președintelui, a Camerei Deputaților și a 

Senatului, referendumuri, vor executa supravegherea panourilor sau a stâlpilor de afișaj 

electoral conform dispoziției primarului comunei Mogoșești. 

 

  

 

CAPITOLUL III 

 

 Compartimentul Poliția locală Mogoșești are în componență 5 posturi: 

- 3 posturi polițiști locali funcționari publici 

- 2 posturi personal contractual. 

 Pentru buna desfășurare a activității în dispozitivul de ordine, dotarea logistică 

este alcătuită din: 

- centuri 3 buc. 

- cătușe – 2 buc. 

- tomfe -  2 buc. 

- procese verbale de contravenție 

- extrase din actele normative 

Este necesară completarea dotării logistice a polițiștilor locali. 



 Compartimentul Poliția Locală Mogoșești dispune de  un autovehicul inscripționat, 

dotat cu mijloace de avertizare optică și sonoră, cu număr de înmatriculare IS-51-PSM 

destinat pentru patrulare și intervenție. 

  

  

CAPITOLUL IV 

 

 Instruirea efectivelor pentru executarea activităților și controlul 

dispozitivelor 

 

 Plecând de la axioma ”valoarea unei instituții este dată de nivelul uman promovat” 

conducerea instituției cât și instituția în integralitatea sa, apreciază că prioritatea numărul 

unu a acesteia, o constituie pregătirea în progres a personalului, atât în cadru organizat 

cât și individual. 

 Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dispozitivul de 

menținere a ordinii și siguranței publice are ca scop informarea acestora cu privire la 

evoluția situației operative, aspectele identificate din analiza tactică, informațiile deținute 

și zonele de patrulare. 

 Activitatea de instruire/pregătire se realizează în cadrul programului efectiv de 

lucru, pe parcursul a maxim 15 minute. 

 Programul de lucru al efectivelor din dispozitivele de ordine și siguranță publică, 

constituite în mediul rural, este de regulă făcut la sfârșitul lunii pentru luna următoare și 

variază între 8 și 14 ore. 

 Instruirea efectivelor angrenate în activitățile de menținere a ordinii și siguranței 

publice se efectuează la sediul structurii de poliție locală sau în altă locație, în funcție de 

condițiile existente pe plan local, de către primar sau împuternicitul acestuia, urmărindu-

se: 

- verificarea prezenței, dacă polițiștii sunt apți fizic și psihic pentru executarea 

serviciului, dacă au ținuta corespunzătoare și mijloacele de intervenție din 

dotare asupra lor; 

- prezentarea situației operative din ultimele 24 de ore, a evenimentelor care au 

avut loc și acțiunilor în curs de desfășurare pe raza localității, precum și a 

forțelor cu care conlucrează; 

- prelucrarea aspectelor rezultate din activitatea desășurată de aceștia în ziua 

precedentă; 

- indicarea persoanelor, a obiectelor urmărite și a celor revocate. 



Instruirea agenților de poliție locală se va executa de către primar sau 

împuternicitul acestuia timp de 15 minute la intrarea în serviciu, privind executarea 

misiunilor specifice și prevenirea evenimentelor negative de orice fel. 

Controlul dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice se efectuează 

de către ofițerii desemnați din cadrul structurilor participante. 

Polițiștii care execută controlul vor urmări: 

- prezența agenților în sectorul de siguranță; 

- modul de îndeplinire a obligațiilor ce le revin și eficiența măsurilor luate; 

- cunoașterea populației și a persoanelor aflate în atenția poliției; 

- activitățile desfășurate și legalitatea măsurilor luate; 

- comportarea față de cetățeni; 

- ținuta, modul de întreținere și folosire a mijloacelor din dotare; 

- sprijină și îndrumă pe cei aflați în serviciu, pentru executarea în bune condiții a 

sarcinilor specifice și ia măsuri pentru remedierea  deficiențelor constatate. 

Deficiențele constatate și propunerile făcute cu ocazia controlului, vor fi 

menționate în registrul de control, cu ocazia schimbării serviciului, pentru a se dispune 

măsuri. 

1.INSTRUIREA 

Vizează formarea, păstrarea și dezvoltarea unui set de abilități, talente și 

depinderi în sfera bio-psihologică, relațional-comunicativă, juridică și practică 

polițienească. 

Pregătirea polițienească generală, care se desfășoară: 

- anual – 2-3 zile; 

- lunar – 1 zi la sfârșitul lunii; 

- zilnic – ori de câte ori se impune și cât se impune. 

Responsabil: împuternicitul primarului 

 Pregătirea de specialitate, se desfășoară în baza planului unic de pregătire și a 

planului propriu de pregătire, de asemenea: 

- anual – una la două zile; 

- lunar – 4-6 ore; 

- săptămânal – cât se impune; 

- zilnic – când și cât se impune. 

Responsabil: împuternicitul primarului 

 Pregătirea pentru misiunile zilnice, se execută zilnic prin metoda: 

- auto-instruirii – 15-20 de minute, dimineața; 

- special – cu una la două zile înainte, cu durată variabilă de 1-3 ore. 



Responsabil: responsabilul de misiune. 

 2. AUTOEVALUĂRI, EVALUĂRI, APRECIERI ȘI CONTROALE 

 2.1. Autoevaluarea se execută zilnic de către fiecare agent (echipaj). 

 2.2. Evaluarea se execută lunar de către împuternicitul primarului. 

  

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V 

 

Dispoziții finale 

  

1. Armonizarea lucrativă a structurii, împreună cu celelalte instituții care au 

atribuții tangente cu ale noastre, văzută prin prisma evoluției situației operative se 

execută în principiu pe speță(e), pe zile, pe misiuni, prin întâlniri și de câte ori situația o 

cere, între conducerile instituțiilor cu obligații în fenomen. 

2. Evaluarea activităților desfășurate se face de regulă după fiecare misiune, 

precum și în cadrul întâlnirilor lunare, înaintea prezentărilor în ședințele Consiliului 

local, precum și în cadrul analizelor periodice și anual Evaluarea activităților desfășurate 

pentru menținerea ordinii și siguranței publice și modul de acțiune privind creșterea 

gradului de siguranță al cetățeanului se realizează astfel: 

- zilnic, prin informări reciproce poliție – poliție locală privind evoluția situației 

operative; 

- săptămânal, cuprinzând și măsurile necesare stăpânirii fenomenului 

infracțional; 

- lunar, pentru activitățile desfășurate în conformitate cu planul de cooperare. 

Din prezentul Plan de Ordine și Siguranță Publică al Comunei Mogoșești fac 

parte integranră următoarele anexe: 

Anexa nr.1 - Harta Comunei Mogoșești 

Anexa nr. 2 - Tabel nominal cu persoanele cu funcții de conducere, cu atribuții de 

coordonare și control al efectivelor participante la activitățile de menținere a 

ordinii și siguranței publice. 



Anexa nr. 3 - Protocol de cooperare încheiat între Poliția Locală Mogoșești și 

Postul de Poliție Mogoșești. 

Anexa nr.4 - Hotărârea Consiliului Local Mogoșești nr.36 din 22.04.2021, privind 

Comisia de ordine publică. 

 

 

ÎNTOCMIT, 

PRIMAR, 

RODICA POPA-ROȘU 

 

 

 

Anexa nr. 2 - Tabel nominal cu persoanele cu funcții de conducere, cu atribuții de 

coordonare și control al efectivelor participante la activitățile de menținere a 

ordinii și siguranței publice. 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

Funcția în 

cadrul 

autorității 

publice 

locale 

Date de contact la nivel de Autoritate publică 

Telefon Fax e-mail Pagin

ă 

web 

Telefon 

personal 

1. POPA-ROȘU 

RODICA 

Primar 0746419066 0232294414 contact@mogosesti-

primaria.ro 

 0746419066 

2. LĂCĂTUȘU 

MIHAI  

Viceprim

ar 

0766394370 0232294414 contact@mogosesti-

primaria.ro 

 0766394370 

3. ANTON 

MARIANA  

Secretar 

General 

0741658956 0232294414 contact@mogosesti-

primaria.ro 

 0741658956 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3 - Protocol de cooperare încheiat între Poliția Locală Mogoșești și 

Postul de Poliție Mogoșești. 

 

 Dispozitivele de ordine și siguranță publică și zonele de responsabilitate 

 

  Dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice pe raza localităților 

rurale se organizează de șefii posturilor de poliție, cu forțe proprii, iar în funcție de 

particularitățile elementelor situației operative, se solicită forțe suplimentare de la 

jandarmerie și poliția locală, care se utilizează pentru constituirea de patrule mixte. 

 Constituirea dispozitivelor de menținere a ordinii și siguranței publice și derularea 

activităților specifice pentru menținerea ordinii și siguranței publice se realizează în 

funcție de evoluția situației operative. 

 Menținerea ordinii și siguranței publice reprezintă ansamblul măsurilor întreprinse 

și al activităților desfășurate, cotidian, de către Poliția Română, pentru protejarea și 

respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, funcționarea normală a instituțiilor 

statului, a normelor de conduită civică, regulilor de conviețuire socială, a celorlalte valori 

supreme, precum și a avutului public și privat. 

 În vederea menținerii ordinii și siguranței publice și a asigurării intervenției 

operative la evenimente, teritoriul localităților rurale se împarte în zone de siguranță 

publică, în care se stabilesc mai multe itinerarii de patrulare. 

 Activitatea de patrulare este organizată pe următoarele principii: 

a) Patrulele pedestre acționează în zonele de patrulare cu situație operativă complexă, 

unde se concentrează un număr mare de persoane, unități comerciale, instituții 



publice, etc. ori unde accesul cu mijloace auto este dificil, pentru asigurarea 

prevenției și intervenției; 

b) Patrulele auto desfășoară activități specifice pe raza sectorului/zonei de siguranță 

publică, acoperind în special locurile unde frecvent se înregistrează infracțiuni 

stradale; 

c) În zonele cunoscute cu stare infracțională ridicată (violență, trafic și consum 

stradal de droguri, furturi, etc.); 

d) În zonele cu infracționalitate ridicată, intervenția la evenimente și activitatea de 

patrulare se realizează prin suplimentarea componenței patrulei sau a numărului de 

echipaje auto. 

Efectivele angrenate în activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice, 

repartizate într-o zonă de siguranță publică, desfășoară activități de patrulare pedestră 

și auto, pe itinerariile stabilite în funcție de evoluția faptelor de natură 

contravențională și infracțională și asigură intervenția la evenimentele semnalate. 

 Zone de patrulare: 

- Zona de patrulare nr. 1 sat Mogoșești: obiective vizate: centrul comunei, sediul 

Primăriei, Căminul Cultural, Centrul Multifuncțional, Muzeul satului, Școala 

Profesională Mogoșești, blocul de locuințe, dispensarul medical, magazinele 

din centrul comunei, stațiile mijloacelor de transport în comun, Biserica 

Sf.Varvara, cimitirul satului,  gospodăriile populației. 

- Zona de patrulare nr.2 sat Mogoșești: obiective vizate: Școala cu clasele 1-4 

Mogoșești-Sud, magazinele din această zonă, gospodăriile populației. 

- Zona de patrulare nr. 3 sat Mogoșești – zona Galata: obiective vizate: Biserica 

Sf. Nicolae, cimitirul, sediul fostului CAP Mogoșești, zona denumită ”Podul 

cel mare”, stațiile mijloacelor de transport în comun, magazinele sătești, 

gospodăriile populației. 

- Zona de patrulare sat Budești: obiective vizate: Școala cu clasele I-IV Budești, 

Biserica din satul Budești, cimitirul, Troița din satul Budești, gospodăriile 

populației, stațiile mijloacelor de transport în comun, magazinele sătești. 

- Zona de patrulare sat Mânjești: obiective vizate: Școala Gimnazială Mânjești, 

Biserica din satul Mânjești, cimitirul, stațiile mijloacelor de transport în comun, 

magazinele sătești, gospodăriile populației. 

- Zona de patrulare sat Hadâmbu nr. 1: obiective vizate: Școala Gimnazială 

Hadâmbu, Biserica din satul Hadâmbu, cimitirul satului, stațiile mijloacelor de 

transport în comun, magazinele sătești, gospodăriile populației. 



- Zona de patrulare sat Hadâmbu nr. 2: obiective vizate: traseul spre Mănăstirea 

Hadâmbu, zona stejarilor seculari, magazinele sătești,  gospodăriile populației. 

 

Acțiuni și activități executate în comun 

În cazul producerii unor evenimente deosebite, agenții de siguranță publică 

împreună cu lucrătorii poliției locale, vor lua de îndată următoarele măsuri: 

- salvarea victimelor și bunurilor, asigurând paza acestora; 

- asigurarea ordinii și pazei la locul producerii evenimentelor și dirijarea 

circulației în zonă; 

- mobilizarea cetățenilor în vederea lichidării sau limitării consecințelor și 

prevenirii extinderii acestora; 

- identificarea persoanelor care pot da relații cu privire la locul și modul 

producerii evenimentului, conservarea urmelor; 

- raportarea imediată a evenimentelor constatate, la unitatea de poliție, poliție 

locală sau jandarmi, în vederea dispunerii de măsuri pentru intervenție și 

cercetare; 

- colaborează cu forțele speciale sau echipele de cercetare la fața locului în cazul 

producerii unor evenimente cu grad ridicat de risc; 

În baza Planului de cooperare, Inspectoratul de Poliție al Județului Iași – 

Postul de Poliție Comuna Mogoșești și Poliția Locală Mogoșești, vor asigura și executa 

activități punctuale (filtre, razii,  acțiuni, etc.), pentru prevenirea, descurajarea și 

combaterea fenomenului infracțional și contravențional în scopul asigurării ordinii și 

siguranței publice. Pentru realizarea responsabilităților pe timpul vizitelor oficiale sau a 

altor activități la care participă demnitari români și străini, efectivele poliției locale vor 

acționa astfel: 

- asigură ordinea și liniștea publică în școli, grădinițe, parcuri, parcări auto, alte 

zone date în responsabilitate de administrația publică locală; 

- asigură paza instituțiilor publice de interes local; 

- asigură protecția persoanelor investite cu autoritate publică la nivel local; 

- participă la asigurarea măsurilor de ordine prilejuite de manifestări sociale, 

culturale sau sportive și pentru aplicarea dispozițiilor emise de consiliile locale. 

Organizarea în comun de activități în următoarele domenii: 

- prevenirea  și combaterea furturilor de orice natură; 

- menținerea ordinii și liniștii publice; 

- prevenirea și combaterea inracțiunilor prin violență; 



- identificarea și reținerea persoanelor urmărite, în condițiile legii, persoanelor 

care se sustrag urmării penale sau de la executarea mandatelor de arestare 

preventivă sau de executare a pedepsei cu închisoarea; 

- supravegherea și controlul circulației pe drumurile publice; 

- schimbul permanent de date și informații care prezintă interes pentru cele două 

părți; 

- executarea controlului și supravegherii traficului rutier în echipaje mixte; 

- întocmirea unei evidențe a vehiculelor cu tracțiune animală; 

- întocmirea unei evidențe a vehiculelor care desfășoară activități de cărăușie 

și/sau transport persoane, punerea acestora în legalitate. 

În vederea desfășurării în condiții optime a campaniilor electorale pentru alegeri 

locale, alegeri europarlamentare, alegerea Președintelui, a Camerei Deputaților și a 

Senatului, referendumuri, vor executa supravegherea panourilor sau a stâlpilor de 

afișaj electoral conform dispoziției primarului comunei Mogoșești. 

 

 

Șef Post Poliție Mogoșești,     Primar,   

 
 


