U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
HOTĂRÂREA NR. 4
(privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2021”)

Consiliul Local al Comunei Tomești, Județul Iași,
Având în vedere:
-referatul de specialitate înregistrat sub numărul 16600 din 09.12.2020 al secretarului comunei Tomeşti,
domnul Mancaș Gabriel, prin care solicită Consiliului Local al comunei Tomeşti aprobarea:“ Planului de Ordine
și Siguranță Publică al comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2021”, raport întocmit în temeiul prevederilor
art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;H.C.L. Tomești nr. 26 din
14.04.2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale Tomeşti, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Biroului de Poliţie Locală, precum și a Organigramei şi a Statului de functii, cu modificările și completările
ulterioare; H.C.L. Tomești nr. 32 din 28.04.2011, privind componența Comisiei Locale de Ordine Publică de la
nivelul Comunei Tomești, Jud. Iași, modificată și completată de H.C.L. Tomești nr. 29 din 23.02.2017;
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16601 din 09.12.2020 cu privire la aprobarea “Planului de
Ordine și Siguranță Publică al comunei Tomești, județul Iași, pe anul 2021”, proiect întocmit de către Primarul
Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
-anunţul înregistrat sub nr. 16654 din 10.12.2020, afișat la sediul autorităţii locale, prin care s-a făcut
publică intenţia ca în data de 28.01.2021 să se adopte un act administrativ cu caracter normativ, anunţ făcut în
temeiul art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
-avizele favorabile înregistrate sub numărul 1258 din 28.01.2021 ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al comunei Tomeşti pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul
prevederilor art. art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: Ordinul nr. 92 din 5 mai 2011 pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale; Legea
nr.155/2010, a poliției locale, republicată; Hot. Guv. Nr. 1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale; Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.
52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică; O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 129 alin. (2) lit. (d) și alin. (7) lit. (g) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi din
considerentele prezentate

HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă PLANUL DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL COMUNEI
TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, PE ANUL 2021, astfel cum este prevăzut în Anexa nr. 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2-Primarul Comunei Tomești și Biroul de Poliție Locală Tomești, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.3-Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: Primarului Comunei Tomești, Instituției
Prefectului Județului Iași, pentru control și legalitate, Biroului Poliției Locale Tomești, pentru luare la
cunoștință și ducere la îndeplinire, Postului de Poliție Comunală Tomești. De asemenea se vor afișa
copii de pe prezenta hotărâre în locuri publice, pentru aducerea la cunoștina publică.
Adoptată azi: 28 ianuarie 2021
Președinte de ședință
Consilier local, Mihaela Miron

Secretar general comună,
Gabriel Mancaș
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COMUNA TOMEȘTI
JUDEȚUL IAȘI
BIROU POLIȚIA LOCALĂ TOMEȘTI
CONSILIUL LOCAL,
ANEXA NR.1 LA H.C.L. TOMEȘTI NR. 4 DIN 28.01.2021

PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANTĂ PUBLICĂ
AL COMUNEI TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI PE ANUL 2021
INIȚIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE
PRIMAR, PROF. ȘTEFAN TIMOFTE
Cadru legislativ:
Legea nr.155/2010 –Legea politiei locale, republicată;
H.G. nr. 1332/2010 – privind aprobarea regulamentului cadru al politiei locale;
O.M.A.I nr.92/05.05.2011- pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine si
siguranta publică;
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Legea nr.61/1991, republicată, pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de
conviețuire socială a ordinii și liniștii publice;
Legea nr.12/1990, republicată, privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale
ilicite;
Legea nr. 333/2003 – privind paza obiectivelor , bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
republicată;
Legea nr. 295/2004, republicată, privind regimul armelor și munițiilor;
Legea nr. 421/2002- privind regimul juridic al vehicolelor fara stapan sau abandonate pe domeniul
public sau privat al statului;
Legea nr. 60/1991, republicată, privind organizarea si desfășurarea adunărilor publice;
Legea nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței
produselor din sectorul vegetal;
Legea nr.217/2003, republicată, pentru prevenirea si combaterea violentelor in familie;
O.G. nr.21/2002 –privind gospodarirea localităților urbane și rurale;
H.C.J. Iasi nr. 21/2003;
O.G. nr.2/2001- privind regimul juridic al contravențiilor;
O.U.G. nr.195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice.

Capitolul I
ANALIZA SITUAŢIEI OPERATIVE
A. Teritoriul
A.1. Localizarea
Comuna Tomeşti este situată în imediata apropiere a Municipiului Iași, in
partea sud estică , la o distanță de 10 km de acesta având o suprafață totală de
3925,80 ha.
Se învecinează la Nord cu Comuna Holboca, la Est cu Țuțora și Comarna, la
Sud cu Schitu Duca iar la Vest cu Comuna Bîrnova.
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Atestare documentară
Prima mențiune documentară asupra localității Tomești dateaza din vremea
marelui domnitor al Moldovei, Ștefan cel Mare (1457-1504) și corespunde anului
1469.
Ulterior , localitatea Tomești apare mentionată în cronici ce datează din anii
1492 si 1497, când același domnitor face câteva acte de donație și improprietărire
pentru unii dintre supușii lui, de altfel boieri renumiti prin curaj, spirit de
sacrificiu și înaltă ținută morală.
În anul 1615, în timpul domniei lui Ștefan Tomșa al II-lea , localitatea Tomești
apare din nou menționată în documentele istorice, pentru ca mai târziu, în vremea
domniei lui Vasile Lupu (1643-1653) să se stabileasca hotarele acestei așezări.
În Nicoară Potcoavă, Mihail Sadoveanu, vorbește despre locuitorii Tomeștiului
ca fiind niste țărani liberi “răzași de Tomești “ , iar Eremia Pîrcălab spune că are
“prieteni si cumetri” la Tomești și Goruni.
În 1875, într-un raport către Prefectura de Iasi, Mihai Eminescu care
îndeplinea în această perioadă funcția de revizor școlar, face referire la primarul
din Comuna Tomești în legatură cu situația din învățământ care și la acea dată
administra patru sate: Tomești, Goruni, Vlădiceni și Chicerea.
A.2 Relieful
Din punct de vedere geografic relieful Comunei Tomești se prezinta diferențiat
si anume : interfluvii colinare joase, cu altitudini cuprinse între 150-200 m în zona
de nord și sub formă de platforă si culmi deluroase înalte cu altitudinea de 350400 m, în zona de podiș din Vest si Sud.
Luncile se dezvoltă mai ales în lungul văilor râurilor Bahlui și Jijia , dar și pe unii
afluenți ai acestora ( pâraiele Tătarca , Tomești, Vlădiceni ), sub forma unor
suprafețe plane, umede și local umede, constituite din aluviuni argilo-nisipoase de
grosimi de 1-2 m. Lățimea luncilor oscilează între 100 si 700 m, cea mai lungă
fiind lunca pârâului Tătarca (300-700 m). Datorită caracterului lor inundabil, pe
luncile mai largi au fost executate lucrări de regularizare a albiilor și chiar
desecări, care au rezolvat parțial excesul de umiditate și inundațiile. Local, acestea
se mai manifestă din cauza colmatării pe unele sectoare ale lucrărilor menționate.
Suprafața afectată de exces de umiditate depășește 250 ha.
Ponderea reliefului de luncă în teritoriul Comunei Tomești este de cca 10%.
Drept resurse naturale solul conține calcare , gresii , nisipuri și argile,
exploatate prin carierele din Vlădiceni, ca materie primă pentru S.C. Ceramica
S.A., în prezent denumită Brikston Construction Solutions S.A. Iași.
Vegetația
Vegetația naturală de pe teritoriul Comunei Tomești aparține în cea mai mare
parte zonei de pădure și zonei de silvostepă.
Pădurea este prezentă în sudul și estul teritoriului, constituită din stejar, gorun,
carpen, tei , frasin, arțar, jugastru și cireș.
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Silvostepa este formată din pâlcuri de pădure și gorun în amestec cu alte foioase și
din pajiști de silvopstepă : colilie, pir, firuță, bărboasa, trifoi, obsiga, păiuș etc.
Fauna
Este legată de vegetație : în masivul Repedea- Bîrnova este reprezentată de specii
precum : mistrețul, căprioara, vulpea, iepurele, lupul la care se adaugă veverița,
viezurele, ariciul, șoarecele de pădure, dihorul. Deasemeni numeroase sunt și
diverse specii de păsări: ciocănitoarea, ciuful de pădure, huhurezul, cucuveaua,
pițigoiul, sticletele, cinteza, caneparul, mierla, privighetoarea, ciocârlia,
porumbelul, turturica, gaița, șorecarul, uliul, cucul, pupîza, graurul, vrabia,
rândunica, lăstunul.
A.3 Clima
Din punct de vedere climatic teritoriul Comunei Tomești se încadrează într-un
climat temperat –continental, vânturi cu viteza de 4 km/h și temperaturi medii
anuale de 9-10 °C , maxim mediu în iulie intre 20-21 °C și un minim mediu în
ianuarie de -3 - 4 °C.
Precipitațiile medii anuale sunt cuprinse între 500-600 mm/mp fiind mai
abundente cu cât urcăm spre zona înaltă din nord. Regimul ploilor se
caracterizează prin cantități mari în iunie ( 75-85 mm/mp ) și mici iarna (20-30
mm/mp ).
Vara cad ploile de tip aversă sau este secetă, mai ales în Nord. Vânturile cele
mai frecvente sunt din N-N-V și E, S – E , direcția dominantă fiind N – V .
Astfel pe teritoriul Comunei Tomești se deosebesc mai multe microclimate :
-de vale –pe șes Bahlui ;
-de coastă – pe versantul Bahlui;
- de adăpostire – bazinetele Goruni, Chicerea, Tomești ;
A.4 Hidrografia
Rețeaua hidrografică este formată din cursul inferior al râului Bahlui, un mic
sector al râului Jijia cu care prima confluează la circa 2,5 km de Tomești , precum
și câțiva afluenți ai acestora –Tătarca, Tomești, Vlădiceni.
Regimul hidrografic al acestora se caracterizează prin variații ale nivelelor și
debitelor, cu creșteri ale acestora primăvara și vara, în timpul topirii zăpezilor și
la ploile torențiale și cu curgeri minime toamna și iarna.
Râul Bahlui are un regim controlat întrucâtva , prin câteva acumulări și iazuri
în amonte, fiind totodată regularizat astfel că nivelele mari nu produc inundații.
Este dat în folosință noul traseu regularizat prin care Bahluiul și Jijia se
debușează în Prut pe la Tuțora.
Pe Valea Tătarca s-au executat și se continuă executarea de regularizări și
canale de evacuare, fiind excluse inundațiile din șesuri. Totuși mai sunt zone cu
exces de umiditate care trebuie drenate. De asemeni, cursul Pârâului Tomești va
trebui decolmatat periodic.
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Apele subterane sunt întâlnite la adâncimi foarte variabile, în funție de
topografia terenului si precipitații. Acolo unde eroziunea a interceptat stratul
acvifer, ape, izvoare, care sunt sursele de declanșare a alunecărilor. Debitele
furnizate de apele subterane din zona deluroasă sunt relativ reduse, putând
constitui surse pentru alimentări mici cu apă. Surse mai importante se găsesc sub
orizonturile de calcar de la limita sudică a comunei.
În șesul Bahluiului se întâlnesc doua pânze acvifere, una la baza aluviunilor ,
mai bogată și una în lentilele nisipoase de la suprafață, cu debite reduse. Aceste
ape nu satisfac însă, având concentratii mari de săruri și duritate mare.
A.5 Căi de comunicație
Infrastructura principal existentă:
-DN28 pe o lungime de 8,5 km prevazut cu imbracaminti asfaltice;
-DJ 248D ( Paun –Tomesti - Holboca ) 4,5 km din care 2 km asfaltat iar restul
drum pietruit;
-DC 31 ( Iasi-Vladiceni-Tomesti) – 4 km drum asfaltat;
-DJ 249 E ( Tomesti- Chiperesti- Tutora ) – 5 km –drum asfaltat;
-DC 33 ( Tomesti-Goruni ) -4Km – drum asfaltat și 2 km pietruit;
-DC 44(DN28- Chicerea –Comarna ) 2,9 km drum asfaltat și 0,6 km drum
pietruit.
-Alte drumuri secundare, parțial asfaltate.

A.6 Obiective turistice /zone protejate/monumente
Ca obiective turistice pe raza comunei sunt 2 stejari protejați , cu o vechime de
peste 300 ani situați în satul Vlădiceni.
Deasemeni in sat Tomesti deal s-a infiintat Centrul residential “Acasa “ si
Complexul Rodeo iar in cartier Tomesti s-a contruit un modern complex sportiv –
Kojiro Grup Tomesti, Sala Sporturilor din sat Tomești, Amfiteatru cultural și
Biblioteca ”Regina Maria” Tomești.
A.7 . Instituții
1. Sistemul de educație. Învățământ de stat și Învățământ particulat.
În Comuna Tomești există două școli cu personalitate juridică, respectiv:
Școala Gimnazială cl. I-VIII ”D.D. Pătrăcanu” din Sat Tomești - Cartier
Tomești, respectiv Școala Gimnazială Chicerea, structurate după cum urmează:
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Învățământ de stat:
Denumirea unității de Niveluri
învățământ
cu învățământ
personalitate juridică

Școala Gimnazială,
”D.D. Pătrășcanu”
Tomești,
Sat Tomești, Comuna
Tomești, Jud. Iași
Tel.0232/290.350
e-mail:
scoala_tomesti@yahoo.
com

Învățământ de stat:
Denumirea unității
învățământ
personalitate juridică

PRI/GIM

de Denumirea unității de Niveluri
învățământ
fără învățământ
personalitate
juridicăARONDATĂ(AR)
PRI
Școala Primară, Vlădiceni
Sat Vlădiceni, Comuna
Tomești, Jud. Iași
Tel. 0232/275.938
PRE
**Grădinița nr. 1,
Tomești, unitate ce va
funcționa în localul nou de
la sediul Școlii ”D.D.
Pătrășcanu ” din Sat
Tomești(Cartier Tomești),
Str. Mihail Codreanu, nr. 7,
Comuna Tomești, Județul
Iași, Tel. 0232/290.350
Grădinița cu Program
Normal, Vlădiceni
Sat Vlădiceni, Comuna
Tomești,
Jud.
Iași
Tel.0232/290.350

PRE

de Niveluri
de Denumirea unității de Niveluri
de
cu învățământ
învățământ
fără învățământ
personalitate juridicăARONDATĂ(AR)
PRE/PRI/GIM
Școala
Gimnazială
Goruni, Sat Goruni,
Școala Gimnazială,
Chicerea, Sat Chicerea,
Comuna Tomești, Jud.
Comuna Tomești, Jud. Iași
PRI/GIM
Iași
Tel. 0232/275.785
Tel. 0232/275.785
e-mail:
PRE
Grădinița cu Program
chicereascoala@yahoo.com
Normal, Chicerea, Sat
Chicerea,
Comuna
Tomești, Jud. Iași
Tel. 0232/275.785
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de

Învățământ particular:

Denumirea unității de învățământ Niveluri de învățământ
particular, cu personalitate juridică de
drept privat și de interes public
PRE
Grădinița ”Fericitul Ieremia” Tomești
Str. Petuniei nr. 1, sat Tomești, comuna
Tomești, jud. Iași
Tel. 0232/290.018;
e-mail: gradinitafi@hotmail.ro
La Școala Gimnazială ”D.D. Pătrășcanu” Tomești sunt inscrisi un număr de
428 elevi ce frecventează clasele I-IV și 271 elevi ce frecventează clasele V-VIII.
Ca număr de preșcolari la grădinița din cartier Tomești sunt 209 copii, iar la
grădinița Vlădiceni sunt 18 copii.
La Școala Gimnazială Chicerea sunt înscriși un număr de 102 elevi la clasele IIV, 109 elevi la clasele V-VIII, respectiv un număr de 44 preșcolari la grădinițe.
La Grădinița ”Fericitul Ieremia” Tomești,
preșcolari.

sunt înscrișiun număr de 82

2. Sistemul de sănătate
Populatia cartierului de blocuri din Tomesti este deservita de 4 medici
generalisti, 5 asistenti medicali si 2 asistenti sanitar-veterinari . In Vladiceni si
Chicerea exista cate un cabinet de medicina de familie deservite de 2 medici si 2
asistente iar in Tomesti deal exista 2 cabinete de medicina de familie deservite de
doi medici si doua asistente medicale, respectiv 2 cabinete medicale cu 2 medici și
2 asistente din cartier Tomești precum și din sat Chicerea.
Deasemeni exista in cartierul de blocuri 4 farmacii, respective o farmacie in
Tomesti deal.
3. Lăcașuri de cult
-in sat Tomesti vale – doua biserici ortodoxe si una catolică ;
- in sat Tomesti deal- o biserica ortodoxă ;
- in sat Chicerea – o biserica ortodoxă ;
-in sat Goruni – o biserica ortodoxă si o biserica adventistă ;
- in sat Vlădiceni – o biserică si o mânăstire ortodoxă .
Structura populației în functie de apartenența religioasă este formată din creștini
ortodocsi 96,9 % , catolioci 2 % , alte culte 1,1 %.
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4. Sistemul de locuințe
A fost construit din fonduri publice , acum 98 % dintre locuinte fiind cumpărate.
Locuințele colective din cartierul de blocuri Tomești cuprinde un numar de 53
de blocuri dotate cu toate utilitătile , au un regim de înaltime P + 4, o structura de
panouri prefabricate si adapostesc un numar de aproximativ 8000 persoane.
În satele comunei sunt locuinte individuale construite din fondurile populației ,
cu un regim de inaltime parter ( 60%), parter si mansardă (25% ) si parter si etaj (
15% ) .
De menționat ca anual se construiesc in jur de 20-30 locuințe noi.
5. Centru de Zi ”Sf. Maria” Tomești
La nivelul Comunei Tomești există un Centru de zi care deservește un număr de
aproximativ 25 de copii.
6. Primărie
Primăria Comunei Tomesti detine o cladire situata in sat Tomesti deal, pe strada
Prof. Petru Olteanu nr.167 .
În incinta sediului Primariei exista un Birou Notarial si un birou de Cadastru
si Topometrie .
B. Populația
B.1 Date demografice
Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica populatia Comunei
Tomesti dupa domiciliu incepand cu anul 2010 pana in prezent este urmatoarea :
Anul 2010 – 13237
Anul 2011 – 13302
Anul 2012 – 13338
Anul 2013 – 13651
Anul 2014 - 13833
Anul 2015 – 13917
Anul 2016 – 14007
Anul 2017 – 14070
Anul 2018 - 14146
Aceasta evolutie crescătoare se datoreaza in principal migrarii locuitorilor din
mediul urban spre zona rurală.
Conform ultimului recensămant, distributia populatiei Comunei este urmatoarea :
Sat Tomest-8500 – 3443 gospodarii ;
Sat Chicerea – 1205 – 656 gospodarii ;
Sat Goruni – 1300 – 505 gosposdarii;
Sat Vladiceni – 610 – 319 gospodarii.
În ceea ce priveste etnia locuitorilor comunei la recensamantul populatiei din 2011
este de 100 % romani .
Structura pe varste a locuitorilor comunei :
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0-14 ani - 1849
15-59 ani-7923
Peste 60 ani-1279 .
B.2. Ocupații de baza a populatiei.
Populatia Comunei Tomeşti lucreaza in mare parte in unitati economice din
municipiul Iasi .
Numarul total de agenti economici conform datelor Oficiului Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Iasi este de 532, dintre care 347 SRL-uri, PFAuri , I.I.-uri 183 si 2 O.N.G-uri.
Obiecte de activitate :
Productie : 78
Comert 187
Servicii 188
Constructii 79.
Cele 532 de societati care functioneaza in Comuna Tomesti ( societatile
existente grupate pe localitati ), sunt :
-Sat Tomesti- 425 societati ;
-Sat Chicerea – 47 societati;
-Sat Goruni – 20 societati ;
-Sat Vladiceni – 40 societati.
Reteaua comerciala se compune dintr-o multitudine de societati private mici
care au ca profil de activitate comertul alimentar si nealimentar si care se intend pe
toata suprafata comunei.
Planul de dezvoltare al administratiei locale prevede masuri sa imbunatateasca
conditiile de viata ale locuitoriolor, sa ridice standardul calitativ al comunitatii locale,
serviciilor si imaginii comunei in general, sa ofere oportunitati pentru interventia
sectorului privat fie sub forma investitiilor directe fie sub forma parteneriatelor.
Sunt necesare investitii pentru reabilitarea drumurilor, alimentarea cu apa,
canalizarea , manipularea deseurilor, dezvoltarea unei baze sportive , centru de
ingrijire a batranilor etc.
Echiparea edilitara
Alimentarea cu apa : una din cele 6 statii de pompare de interventie de pe
colectoarele principale de apa din Iasi se afla in Comuna Tomesti.
Lungimea retelei de apa potabila este de circa 8 km . Aceasta alimenteaza
satele Tomesti, Goruni, Chicerea si Vladiceni. Majoritatea gospodariilor din comuna
sunt racordate la sistemul de alimentare cu apa, fiind dat în folosință și sistemul
decanalizare de la sfarsitul anului 2015.
Transport Rutier
-DN 28 – Săbăoani-Iasi—Răducăneni- Dranceni : are pe teritoriul Comunei Tomesti
o lungime de 8,5 km si are o imbracaminte in stare foarte buna de beton asfaltic ;
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-DJ 248 – Paun – Tomesti- Holboca : are pe teritoriul Comunei Tomesti o lungime de
4,5 km, din care 2 km imbracaminti asfaltice usoare in stare satisfacatoare, iar restul
drum pietruit si de pământ;
-DJ 249 E Tomesti –Chiperesti – Tutora : drum asfaltat 5 km ;
-DC-31 Iasi-Vladiceni – Tomesti – 2 km drum asfaltat;
-DC 33 Tomesti – Goruni : 4 km, din care drum asfaltat 2 km și drum pietruit 2 km ;
-DC 44-DN 28 – Chicerea – Comarna -2,9 km drum asfaltat și 0,6 km drum pietruit.
Gaze naturale
Exista retea de distributie gaze naturale in Tomesti si o parte din sat Chicerea
fiind racordate la nivelul Comunei un numar de 2942 locuinte , acestea reprezentand
un procent de 75 % din total.
B.3 Date demografice de interes – Fluctuația populatiei
La ultimul recensământ , conform INS , datele privind populatia activa din
Comuna Tomesti se prezinta astfel :
Populatia activa : 11051 (5659 barbati si 5392 femei ) ;
Populatia ocupata : 6023 ( 3927 barbati si 2726 femei ) ;
Someri aflati in indemnizatie : 18 (6 barbati, 12 femei )
Șomeri neindemnizați: 32(12 bărbați, 20 femei)
Rata somajului : 1 % .
Majoritatea lucreaza in industria prelucratoare, comert, agricultura si
transport.
C. Evenimente social-economice, politice sau religioase
Zilele Comunei Tomesti – 8 septembrie
D. Stare infractională și contraventională
Conform analizei infractionalitatii stradale la sfârșitul anului 2020 realizata
impreuna cu Postul de politie al Comunei Tomesti, s-au constatat un numar de
104 infracțiuni cu autori cunoscuți, pe raza comunei, dintre care:
40 - furturi de la societăți comerciale si din gospodării;
20 - violență în familie ;
14 - lovituri și alte violențe;
15 - la regimul rutier;
2 - tâlhării;
13 - alte genuri de infractiuni;
128 - contraventii ;
104 - persoane cercetate ;
5 - persoane arestate;
80-infracțiuni/an cu autori necunoscuți.
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CAPITOLUL II
Dispozitivele de ordine si siguranta publica si zonele de responsabilitate
Dispozitivele de mentinere a ordinii si sigurantei publice pe raza
localitatii rurale se organizeaza de sefii de politie , cu forte proprii , iar in
functie de particularitatile elementelor situatiei operative , se solicita forte
suplimentare de la jandarmeria si politia locala, care se utilizeaza pentru
constituirea de patrule mixte.
Constituirea dispozitivelor de mentinere a ordinii si sigurantei publice si
derularea activitatilor specifice pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice
se realizeaza in functie de evolutia situatiei operative.
Mentinerea ordinii si sigurantei publice reprezinta ansamblul masurilor
intreprinse si al activitatilor desfasurate , cotiodian, de catre Politia Romana ,
pentru protejarea si respectarea drepturilor fundamentale ale cetatenilor ,
functionarea normala a institutiilor statului , a normelor de conduita civica,
regulilor de convetuire sociala, a celorlate valori supreme , precum si a
avutului public si privat.
În vederea mentinerii ordinei si sigurantei publice si asigurarii
interventiei operative la evenimente , teritoriul localitatilor rurale se imparte in
zone de siguranta publica, in care se stabilesc mai multe itinerarii de patrulare.
Activitatea de patrulare este organizata pe urmatoarele principii :
a. patrulele pedestre actioneaza in zonele de patrulare cu situatie operative
complexa, unde se concentreaza un numar mare de persoane, unitati
comerciale, institutii publice , etc, ori unde accesul cu mijloace auto este
dificil, pentru asigurarea preventiei si interventiei ;
b. patrulele auto desfasoara activitati specifice pe raza sectorului/ zonei de
siguranta publica ,acoperind in special locurile unde frecvent se
inregistreaza infractiuni stradale;
c. in zonele cunoscute cu stare infractionala ridicata ;
d. in zonele cu infractionalitate ridicata , interventia la evenimente si
activitatea de patrulare se realizeaza prin suplilmentarea componentei
patrulei sau a numarului de echipaje auto.
Efectivele angrenate in activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei
publice , repartizate intr-o zona de siguranta publica, desfasoara
activitati de patrulare pedesta si auto, pe itinerariile stabilite in functie
de evolutia faptelor de natura contraventionala si infractionala si asigura
interventia la evenimentele semnalate.
Zone de patrulare
-zona de patrulare nr.1 – cuprinde cartierul de blocuri Tomesti, Școala
D.D. Pătrășcanu;
-zona de patrulare nr.2 – sat Tomesti ;
-zona de patrulare nr.3 – sat Vladiceni ;
- zona de patrulare nr.3 – sat Goruni ;
- zona de patrulare nr.4 – sat Chicerea .
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Misiunile specifice
Pentru executarea atributiilor de serviciu, politistii locali au in principal
urmatoarele atributii :
mentin ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de
ordine si siguranta publica al unitatii/subunitatii administrative-teritoriale,
aprobat in conditiile legii;
mentin ordinea publica in imediata apropiere a unitatilor de invatamant
publice , a unitatilor sanitare publice , in parcarile auto aflate pe domeniul
public sau privat al unitatii /subdiviziunii administrativ-teritoriale, in zonele
comerciale si de agreement , in parcuri ,piete , cimitire, precum si in alte
asemenea locuri publice aflate in apropierea si/sau in administrarea unitatilor
/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii /servicii publice
de interes local , stabilite prin planul de ordine si siguranta publica ;
participa , impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, potrivit
competentelor , la activitati de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor
periclitate de calamitati naturale ori catastrofe, precum si de limitare si
inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;
actioneaza pentru identificarea cersetorilor , a copiilor lipsiti de supravegherea
si ocrotirea parintilor sau a reprezentatilor legali, a persoanelor fara adapost si
procedeaza la incredintarea acestora Serviciului Public de Asistenta Sociala in
vederea solutionarii problemelor acestora , in conditiile legii;
constata contraventii si aplica sanctiuni ,potrivit competentei , pentru
nerespectarea legislatiei privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau
agresivi , a celei privind programul de gestionare a cainilor fara stapan si a
celei privind protectia animalelor si sesizeaza serviciile specializate pentru
gestionarea cainilor fara stapan despre existenta acestora si acorda sprijin
personalului specializat in capturarea si transportul acestora la adapost;
asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului din
institutiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori
actiuni specifice ;
participa impreuna cu alte autoritati competente la asigurarea ordinii si linistii
publice cu ocazia mitingurilor, marsurilor , demonstratiilor, procesiunilor ,
actiunilor de pichetare , actiunilor comerciale promotionale , manifestarilor
cultural-artistice , sportive, religioase sau commemorative, dupa caz, precum si
a altor asemenea activitati care se desfasoara in spatiul public si care implica
aglomerari de persoane;
asigura paza bunurilor si obiectivelor aflate in proprietatea
unitatii/subdiviziunii administrative teritoriale si /sau in administrarea
autoritatilor administratiei publice locale sau a altor servicii de interes local,
stabilite de consiliul local;
constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale
privind convietuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale

autoritatilor publice centrale si locale , pentru faptele constatate in raza
teritoriala de competenta ;
- executa in conditiile legii, mandatele de aducere emise de organelle de
urmarire
penala
si
instantele
de
judecata
care
arondeaza
unitatea/subdiviziunea administativ-teritoriala, pentru persoanele care locuiesc
pe raza de competenta ;
- participa alaturi de Politia Romana, Jandarmeria Romana si celelalte forte ce
compun sistemul integrat de ordine si siguranta publica , pentru prevenirea si
combaterea infractionalitatii stradale ;
- coopereaza cu centrele militare zonale in vederea inmanarii ordinelor de
chemare la miobilizare si /sau de clarificare a situatiei militare a rezervistilor
din Ministerul Apararii Nationale ;
- asigura masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia executarii
silite ;
- acorda,
pe
teritoriul
unitatilor
/subdiviziunilor
administrative
teritoriale,sprijin imediat structurilor competente cu atributii in domeniul
mentinerii, asigurarii si restabilirii ordinei publice .
Acțiuni și activități ecxecutate în comun
În cazul producerii unor evenimente deosebite , agentii de siguranta publica
impreuna cu lucratorii politiei locale , vor lua de indata urmatoarele masuri :
-salvarea victimelor si bunurilor , asigurand paza acestora ;
-asigurarea ordinii si pazei la locul producerii evenimentelor si dirijarea circulatiei in
zona;
-mobilizarea cetatenilor in vederea lichidarii incendiilor sau limitarii consecintelor si
prevenirii extinderii acestora ;
-identificarea persoanelor care pot da relatii cu privire la locul si modul producerii
evenimentului , conservarea urmelor ;
- raportarea imediata a evenimentelor constatate , la unitatea de politie , politie
locala sau jandarmi, in vederea dispunerii de masuri pentru interventie si cercetare ;
-colaboreaza cu fortele speciale sau echipele de cercetare la fata locului in cazul
producerii unor evenimente cu grad ridicat de risc ;
În baza Planului de cooperare , Inspectoratul de Politie al judetului Iasi –
Postul de Politie Comunala Tomesti si Politia Locala Tomesti, vor asigura si executa
activitati punctuale ( filtre , razii, actiuni etc ) , pentru prevenirea , descurajarea si
combaterea fenomenului infractional si contraventional in scopul asigurarii ordinii si
sigurantei publice. Pentru realizarea responsabilitatilor pe timpul vizitelor oficiale
sau a altor activitati la care participa demnitari romani si straini, efectivele politiei
vor actiona astfel:
- asigura ordinea si linistea publica in scoli, gradinite, parcuri, parcari auto, alte
zone date in responsabilitate de administratia publica locala ;
- asigura paza institutiilor publice de interes local ;
- asigura protectia persoanelor investite cu autoritate publica la nivel local ;
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- participa la asigurarea masurilor de ordine prilejuite de manifestarile sociale,
culturale sau sportive si pentru aplicarea dispozitiilor emise de consiliilor
locale .
Organizarea in comun de activitati in urmatoarele domenii :
-Prevenirea si combaterea furturilor de orice natura ;
- Mentinerea ordinii si linistii publice ;
- Prevenirea si combaterea infractiunilor prin violenta ;
-Identificarea si retinerea persoanelor urmarite , in conditiile legii , persoanelor
care se sustrag urmarii penale sau de la executarea mandatelor de arestare
preventive sau de executare a pedepsei cu inchisoarea ;
-Supravegherea si controlul circulatiei pe drumurile publice ;
- schimbul permanent de date si informatii care prezinta interes pentru cele doua
parti;
-Executarea controlului si supravegherii traficului rutier in echipaje mixte ;
- Intocmirea unei evidente a vehiculelor cu tractiune animala ;
- Intocmirea unei evidente a vehicolelor care desfasoara activitati de carausie
si/sau transport persoane, punerea acestora in legalitate .
In vederea desfasurarii in conditii optime a campaniilor electorale pentru alegerile
locale , alegerea Presedintelui , a Camerei Deputatilor si a Senatului, vor executa
supravegherea panourilor sau a stalpilor de afisaj electoral conform dispozitiilor
primarului Comunei Tomesti.
Capitolul III
Politia Locala Tomești are în componență un total de 12 posturi –funcții
publice, din care:
- un post de funcție publică de conducere - șef birou poliția locală - vacant.
- -2 posturi de funcții publice de polițist local cl. I, gr. asistent – vacante
- 1 post de polițist local I asistent - ocupat
- 8 posturi de funcții publice de polițist local cl. III, -ocupate.
Pentru buna desfășurare a activității în dispozitivul de ordine , dotare logistica
este alcătuită din :
- catuse – 2 perechi;
- tomfe – 2 perechi;
- spray iritant lacrimogen – 8 buc.
- lanternă ;
- port-carnet;
- procese verbale de contraventie ;
- extrase din actele normative .
Sediul Poliției Locale Tomești se află în sat Tomești, în cartierul de blocuri, pe
Str. D.D. Pătrășcanu , Bl. 45, parter, lângă scara B.
Biroul de Politiei Locale Tomesti dispune de două autovehicule, unul Dacia marca
Duster IS -99-PCT și un autovehicul marca Dacia Logan, nr. înmatriculare IS 07
WUH, fiind inscriptionate și dotate cu mijloace de avertizare optica si sonora.
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La sediul Politiei Locale Tomesti se afla instalat sistemul de supraveghere video a
tuturor camerelor video .
CAPITOLUL IV
INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITATILOR SI
CONTROLUL DISPOZITIVELOR
Plecand de la axioma “ valoarea unei institutii este data de nivelul uman
promovat “, conducerea institutiei cat si institutia in integralitatea sa, apreciaza ca
prioritatea numarul unu a acesteia , o constituie pregatirea in progres a personalului,
atat in cadru organizat cat si individual.
Instruirea premergatoare intrarii in serviciu a efectivelor din dispozitivul de
mentinere a ordinii si sigurantei publice are ca scop informarea acestora cu privire la
evolutia situatiei operative , aspectele identificate din analiza tactica , informatiile
detinute si zonele de patrulare.
Activitatea de instruire /pregatire se realizeaza in cadrul efectiv de lucru, pe
parcursul a maximum 15 minute.
Programul de lucru al efectivelor din dispozitivele de ordine si siguranta publica ,
constituite in mediul rural , este , de regula între orele: 07,00-19,00, cu un polițist
local și între orele: 19,00- 07,00 , cu doi polițiști locali.
De asemenea pentru buna desfășurarea a activității Biroului de Poliție Locală
Tomești, până la angajarea unui șef de birou al poliției locale, primarul va putea
desemna un polițist local cu atribuții de coordonare a activității biroului de poliție
locală, programul acestuia urmând a fi de luni până vineri între orele 08,00-16,00.
Instruirea efectivelor angrenate in activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei
publice se efectueaza la sediul structurii de politie locala sau in alta locatie ,in functie
de conditiile existente pe plan local , de catre primar si seful politiei locale ( în
prezent postul fiind vacant), urmarindu-se :
- verificarea prezenței , dacă politiștii sunt apți fizic și psihic pentru efectuarea
serviciului , daca au ținuta corespunzătoare și mijloacele de intervenție din
dotare asupra lor ;
- prezentarea situației operative din ultimele 24 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 desfășurata de aceștia în ziua
precedentă ;
- indicarea persoanelor , a obiectelor urmărite si a celor revocate .
Instruirea agenților de politie locală se va executa de către șeful politei locale(în
prezent postul fiind vacant), sau de un alt polițist local desemnat de primar, 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 catre ofițerii desemnați din cadrul structurilor participante.
Politiștii care execută controlul vor urmări :
-prezenta agenților în sectorul de siguranță ;
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-modul de îndeplinire a obligațiilor ce le revin si eficienta masurilor luate ;
- cunoașterea populației si 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 ;
-sprijina si îndrumă pe cei aflati in serviciu, pentru executarea în bune condiții
a sarcinilor specifice și ia masuri 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 si dezvoltarea unui set de abilități, talente și
deprinderi în sfera bio-psihosocială, relațional –comunicativă, juridică și
practica polițienească .
Aceasta este structurată astfel :
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 : Sef birou – sau altă persoană desemnată de primar.
Pregatirea de specialitate , se desfășoară în baza planului unic de pregătire
și a planului propriu de pregătire, de asemenea :
-anual -1- 2 zile ;
-lunar – 4- 6 ore ;
-săptămânal – cât se impune ;
-zilnic – când și cât se impune .
Responsabil – sef birou – sau altă persoană desemnată de primar
Pregătirea pentru misiunile zilnice, se execută zilnic prin metoda :
-auto-instruirii – 15-20 minute, dimineața ;
- speciale – cu 1 – 2 zile înainte, cu durata variabila 1-3 ore ;
Responsabil : responsabilul de misiune .
2. AUTOEVALUARI , EVALUARI , APRECIERI SI CONTROALE
2.1. Autoevaluarea se execută zilnic de către fiecare agent ( echipaj ) ;
2.2. Evaluarea se execută lunar de către șeful biroului .
2.3.
CAPITOLUL V
DISPOZITII FINALE
1. Armonizarea lucrativă a structurii , împreună cu celelalte instuituții care au
atribuții tangente cu ale nostre , vazută prin prisma evoluției situației operative
se execută în principiu pe speță(e) , pe zile , pe misiuni, prin întâlniri lunare și
ori de câte ori situatia o cere, între conducerile instituțiilor cu obligații în
fenomen.
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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 in cadrul analizelor periodice și anual Evaluarea
activităților desfășurate pentru menținerea ordinii si siguranței publice si
modul de acțiune privind creșterea gradului de siguranță al cetățeanului se
realizează astfel :
-zilnic , prin informări reciproce poliție-poliție locala privind evoluția situației
operative ;
-săptămânal cuprinzând și măsurile necesare stăpânirii fenomenului infracțional ;
- lunar, pentru activitățile desfășurate în conformitate cu planul de cooperare.
Comisia Locală de Ordine Publică Tomești:
Preşedinte- Tomofte Ştefan – Primarul comunei TomeştiMembri: -Bîrleanu Pavel–Viceprimarul comunei Tomești- Mancaș Gabriel – Secretar general comuna Tomeşti - Șef Birou Poliţia Locală Tomeşti- Nastasă Ilie - Șeful Postului de Poliţie Tomeşti- Silvaş Vasile - consilier local- Vacant - consilier localAdoptată azi: 28 ianuarie 2021
Președinte de ședință
Consilier local, Mihaela Miron
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