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DECIZIE Nr. 4/13 

din 08.05.2019

„ Cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind organizare^ 
şi funcţionarea Gărzii populare „ \

în temeiul art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436 -  XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.1101- XIII din 16 februarie 
1997, cu privire la gărzile populare, cu completările şi modificările ulterioare, examinând nota 
informativă, avînd avizul pozjriv al Comisiei consultative de specialitate, Consiliul comunal 
Lozova, DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Gărzii populare,/ conform anexei 
n r . l ) ;

2. Se permite în folosinţă Gărzii populare, sala de şedinţe din incinta sediului primăriei,
3. Se permite folosirea de către membrii Gărzii populare a unităţii de transport, proprietate a unităţii 

administrativ-teritoriale Lozova, autoturismul VAZ 2121 „NIVA”, număr de înmatriculare NOE 
967 (administrat de Primăria Lozova) pentru a fi utilizat în activitatea gărzii;

5. Se pune în sarcina comandantului Gărzii populare organizarea activităţii membrilor gărzii în 
conformitate cu Regulamentul aprobat şi actele legislative şi normative în vigoare ;
6. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina primarului Lilian Botnaru

7. Prezenta Decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor .

Au votat : PENTRU -  10 ; CONTRA -  0 ; ABŢINERI -  1.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI

Elena Avram

Elena Batereanu

mailto:secretariatlozova@gmail.com


Anexă nr. 1
la Decizia Consiliului 

nr. 4/13 din 08.05.2019

REGULAMENT

cu privire la activitatea Gărzii Populare din com. Lozova

I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Gărzii populare, 

reglementează misiunea, sarcinile de bază, principale atribuţii, drepturile, 
responsabilităţile şi organizarea activităţii a acesteia.

2. Garda populară se creează pe lângă Consiliului communal Lozova, în 
subordinea Primarului com. Lozova în conformitate cu decizia Consiliului nr. 
3/31 din 26 aprilie 2019 ”Cu privire la instituirea Gărzii populare” şi actele 
legislative şi normative în vigoare.

3. Garda populară activează fără statut de persoană juridică, pe baze 
obşteşti.
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4. Garda populară îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu organele de 
drept, subdiviziunile structurale ale Consiliului, autorităţile administraţiei publice 
locale de nivelul întâi.

5. Garda populară se călăuzeşte în activitatea sa de Constituţia 
Republicii Moldova, Legea nr. 1101- XIII din 06 februarie 1997, cu privire la 
Garda populară, Hotărîrea Guvernului nr . l l l  din 02.02.1998 privind aprobarea 
modelului unic de blanchete pentru legitimaţii, de insigne şi brasarde pentru 
membrii gărzilor populare şi alte acte normative adoptate în corespundere cu 
legea, precum şi de prezentul Regulament.

6. Sarcinile de bază ale gărzii populare sânt:
- asigurarea securităţii şi apărarea intereselor legitime ale cetăţenilor
- susţinerea pe toate căile a organelor de drept în acţiunile de menţinere a 

ordinii publice
- prevenirea şi reprimarea infracţiunilor şi contravenţiilor.

II. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII GĂRZII POPULARE

Crearea gărzii populare

7. Garda populară se creează pe lângă Consiliul communal Lozova, în 
subordinea Primarului com. Lozova, în conformitate cu decizia Consiliului nr. 
3/31 din 26aprilie 2019 ”Cu privire la instituirea Gărzii populare”.
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8. In rândurile gărzii populare pot fi înrolaţi, în baza cererilor personale depuse 
benevol, cetăţenii com.Lozova de la vârsta de 18 ani care, din punctul de vedere al



sănătăţii, al calităţilor profesionale şi morale, sânt capabili să îndeplinească 
sarcinile încredinţate.
9. Garda populară este condusă de un comandant, ales la adunarea generală a 
membrilor gărzii pe un termen de un an.
10. Conducerea generală a gărzii populare este exercitată de primarul corn. 
Lozova
11. Consiliul şi primarul corn. Lozova susţin activitatea gărzii populare, 
acordându-i ajutor multilateral în consolidarea ordinii publice şi combaterea 
infracţiunilor şi contravenţiilor.
12. Membrului gărzii populare care solicită scutirea de obligaţii i se retrage 
calitatea de membru.
13. Membrul gărzii populare care a comis un delict incompatibil cu aflarea în 
rândurile gărzii sau care şi-a neglijat obligaţiile este exclus din garda populară.
14. Hotărârea cu privire la excludere se adoptă la adunarea generală a membrilor 
gărzii populare, cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
15. Persoana exclusă din garda populară restituie în mod obligatoriu legitimaţia, 
insigna şi uniforma.
16. în cazul în care apar incertitudini în activitatea gărzii populare acestea sunt 
rezolvate în cadrul adunării generale a gărzii populare sub conducerea primarul
localităţii.

»

III. FUNCŢIILE GĂRZII POPULARE comunale
17. Gărzile populare, în comun cu organele de drept:
a) participă la menţinerea ordinii şi supravegherea legalităţii în locurile 

publice (în localuri, pe străzi, în pieţe, parcuri etc.), supraveghează buna 
desfăşurare a întrunirilor, în limitele competenţei;

b) participă la acţiunile de combatere a huliganismului, beţiei, 
alcoolismului, sustragerilor din avutul public şi privat, la contracararea altor 
infracţiuni şi contravenţii;

c) efectuează, în comun cu organele afacerilor interne, munca de 
prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor în rândurile persoanelor eliberate din 
penitenciare şi ale celor condamnate la pedepse condiţionate;

d) participă la acţiunile de combatere a vagabondajului infantil, a 
criminalităţii infantile şi la acţiunile de identificare a adulţilor care implică minori 
în acte de beţie şi în acţiuni criminale;

e) întreprind măsuri eficiente pentru acordarea ajutorului de urgenţă 
persoanelor
care au suferit în urma accidentelor şi infracţiunilor, precum şi celor aflate în 
locuri publice în stare de neajutorare, participă la salvarea oamenilor, a averii lor 
şi la menţinerea ordinii publice în caz de calamităţi naturale şi de alte situaţii 
excepţionale;



f) realizează măsuri de protecţie şi de ocrotire a mediului înconjurător şi a 
resurselor naturale;

g) efectuează, în comun cu poliţia rutieră, măsuri în vederea respectării de către 
cetăţeni a regulilor de circulaţie rutieră.

18. Membrii gărzilor populare îşi îndeplinesc, de regulă, funcţiile în timpul 
lor liber (în afara programului de muncă sau de studii).

IV. OBLIGAŢIILE, DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE, COMANDANTULUI ŞI 
MEMBRILOR GĂRZII POPULARE

19. Comandantul gărzii populare activează sub conducerea primarului şi are 
următoarele sarcini:

a) organizează interacţiunea cu organele de drept şi cu statele majore a 
altor gărzi populare;

b) planifică activitatea gărzii, dă instrucţiuni membrilor ei şi 
supraveghează activitatea lor, ţine evidenţa rezultatelor muncii gărzii în Registru 
şi a fiecărui membru al ei, pregăteşte materialele referitoare la organizarea şi 
activitatea gărzii în vederea examinării lor în cadrul adunării generale a membrilor 
gărzii;

c) organizează studierea de către membrii gărzii a formelor şi metodelor 
de lucru, a legislaţiei în vigoare, ţine şedinţe de pregătire fizică a membrilor gărzii, 
generalizează şi propagă experienţa pozitivă;

d) înaintează autorităţilor administraţiei publice şi organizaţiilor obşteşti 
propuneri în vederea eliminării cauzelor infracţiunilor şi contravenţiilor, a 
condiţiilor ce duc la comiterea acestora, în vederea creării condiţiilor necesare 
pentru activitatea gărzii populare;

e) determină, de comun acord cu organele afacerilor interne şi pornind 
de la specificul situaţiei operative, numărul optim de membri ai gărzii ce urmează 
a fi antrenaţi zilnic în acţiunile de menţinere a ordinii publice şi de prevenire a 
infracţiunilor şi contravenţiilor;

f) ţine documentaţia de evidenţă a activităţii gărzii;
g) recomandă autorităţilor administraţiei publice locale şi unităţilor 

fondatoare respective să-i încurajeze pe membrii gărzii populare care au merite 
deosebite în combaterea infracţiunilor şi contravenţiilor sau care îndeplinesc în 
mod exemplar sarcinile propuse;

h) înmânează, în cadrul adunării generale, persoanelor care se înrolează 
în garda populară legitimaţia, insigna şi un ghid, în care se specifică obligaţiile de 
bază şi drepturile fiecărui membru al gărzii, precum şi cele mai importante 
dispoziţii legale privind menţinerea ordinii publice.

20. Membrul gărzii populare este obligat:
a) să participe activ la menţinerea ordinii publice şi la prevenirea

infracţiunilor şi contravenţiilor;



b) să apere onoarea, demnitatea, drepturile şi interesele legitime 
ale cetăţenilor, să dea dovadă de tact şi politeţe în exerciţiul funcţiunii, să ia 
imediat măsurile prevăzute de lege de reprimare a oricăror acţiuni 
antisociale;

c) să-şi facă conştiincios datoria pe sectorul încredinţat, să execute 
ordinele comandantului gărzii şi ale statului major, precum şi indicaţiile 
colaboratorilor organelor de drept în timpul înfăptuirii în comun a măsurilor 
de menţinere a ordinii publice;

d) să cunoască şi să respecte cu stricteţe legislaţia în vigoare, să 
însuşească şi să aplice diferite forme şi metode de combatere a infracţiunilor 
şi contravenţiilor, să nu divulge informaţiile pe care le-a aflat în exerciţiul 
funcţiunii şi care constituie un secret protejat de lege;

e) să comunice la timp statelor majore ale gărzilor, organelor de 
poliţie şi altor organe de drept informaţiile de care dispune privind pregătirea 
ori. săvârşirea infracţiunilor, declanşarea unor calamităţi sau privind alte 
situaţii excepţionale care ar putea periclita securitatea cetăţenilor, 
întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, precum şi să ia măsuri pentru a 
preveni aceste situaţii şi a lichida consecinţele lor;

f) să poarte, în exerciţiul funcţiunii, brasardă, să aibă asupra sa 
legitimaţia şi insigna de membru;

g) la solicitarea cetăţenilor şi a colaboratorilor poliţiei, să-şi dea 
concursul la reprimarea infracţiunilor şi contravenţiilor;

h) să raporteze periodic Preşedintelui raionului/Consiliului raional 
Străşeni.

21. Membrul gărzii populare în exerciţiul funcţiunii este în drept:
a) să ceară cetăţenilor respectarea ordinii publice şi încetarea 

infracţiunilor sau contravenţiilor;
b) să ceară infractorilor şi contravenienţilor să prezinte actele de 

identitate în cazurile când stabilirea identităţii este necesară pentru a clarifica 
împrejurările săvârşirii infracţiunii, contravenţiei sau complicitatea la ea;

c) să reţină şi să conducă la poliţie, în cazul când au fost epuizate 
celelalte măsuri de influenţă, persoanele care au încălcat ordinea publică ori au 
săvârşit infracţiuni sau contravenţii, pentru identificarea lor şi întocmirea 
procesului-verbal;

d) să ridice, la reprimarea infracţiunilor şi contravenţiilor, de la infractori 
Şi
contravenienţi uneltele infracţiunilor şi contravenţiilor, urmând a le preda 
neîntârziat poliţiei;

e) să utilizeze orice mijloace ale apărării active;



f) să intre fără restricţii în cluburi, cinematografe, pe stadioane şi 
terenuri sportive, în alte locuri publice în cazul când urmăreşte un infractor sau un 
contravenient care se ascunde sau pentru a reprima o infracţiune, o contravenţie, 
pentru a-şi îndeplini obligaţiile de menţinere a ordinii publice;

g) să folosească gratuit transportul urban de pasageri (cu excepţia 
taximetrelor),
în modul stabilit de autorităţile administraţiei publice locale;

h) să folosească, în caz de urgenţă, orice mijloc de transport (exceptând 
automobilele diplomatice) pentru transportarea în instituţiile curative a victimelor 
accidentelor sau infracţiunilor care necesită ajutor medical urgent, precum şi a 
cetăţenilor aflaţi în locuri publice în stare de neajutorare;

i) să folosească gratuit telefoanele întreprinderilor, instituţiilor şi 
organizaţiilor.

22. Opunerea de rezistenţă acţiunilor legitime ale membrilor gărzilor 
populare, atentarea la viaţa, sănătatea şi demnitatea acestora în timpul îndeplinirii 
obligaţiilor atrag răspunderea stabilită de legislaţia în vigoare.

23. Pentru depăşirea drepturilor acordate, membrii gărzii populare poartă 
răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

V. INTERACŢIUNEA GĂRZILOR POPULARE CU ORGANELE DE DREPT
24. Organele de drept asigură interacţiunea zilnică cu gărzile populare, le 

acordă ajutor metodologic în planificarea şi evidenţa activităţii lor, dau 
instrucţiuni membrilor gărzii, îi familiarizează cu formele şi metodele de 
combatere a infracţiunilor şi contravenţiilor, inclusiv cu cele aplicate în munca 
individuală de prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor în rândurile persoanelor 
care încalcă ordinea publică.

25. Organele de drept împreună cu statele majore ale gărzilor populare iau 
măsuri de menţinere a ordinii publice şi de prevenire a infracţiunilor şi 
contravenţiilor.

26. în timpul derulării unor astfel de acţiuni, conducerea operativă a 
activităţii gărzilor populare o efectuează persoanele cu funcţii de răspundere ale 
organelor de drept respective.

VI. MĂSURILE DE STIMULARE ŞI DE SANCŢIONARE
27. Membrii gărzilor populare care participă activ la combaterea 

infracţiunilor şi contravenţiilor sânt stimulaţi de autorităţile administraţiei publice 
locale, de conducerea organelor de drept şi de administraţia unităţilor fondatoare 
prin:

a) exprimare de mulţumiri;
b) premiere cu diplome;



28. Pentru merite deosebite în combaterea criminalităţii şi menţinerea 
ordinii publice, membrii gărzilor populare sânt propuşi, în modul stabilit, pentru 
decorare cu distincţii de stat.

29. Membrilor gărzilor populare care îşi neglijează obligaţiile li se pot 
aplica, conform hotărârii adunării generale, următoarele sancţiuni:

a) avertisment;
b) mustrare;
c) excludere din gardă.

VII. ASIGURAREA TEHNICO-MATERIALĂ ŞI FINANŢAREA
30. Fondatorul asigură garda populară cu încăperile necesare, cu legătură

telefonică, mobilier, mijloc de transport, inventar şi cu alte mijloace tehnice.
31.
32. Pe perioada activităţii Gărzii populare Fondatorul, va transmite în 

folosinţă încăperile, mijlocul de transport, mobilierul.

32.Cheltuielile pentru întreţinerea încăperilor de serviciu, pentru procurarea 
mobilei, inventarului, uniformei, literaturii de specialitate, materialului didactic 
ilustrativ, blanchetelor de legitimaţii şi brasardelor, precum şi cheltuielile pentru 
telefon, poştă şi alte cheltuieli aferente activităţii gărzilor populare se acoperă din 
mijloacele financiare planificate în Bugetul comunal în acest scop.

VIII. CONTROLUL ASUPRA RESPECTĂRII LEGISLAŢIEI
33. Controlul asupra respectării legislaţiei privind garda populară este exercitat 
de autorităţile administraţiei publice (Primarul localităţii /Consiliul).
34. Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţă sub semnătură fiecărui membru 
în parte ai Gărzii Populare.

IX. LEGITIMAŢIA MEMBRULUI GĂRZII POPULARE
35. Legitimaţia membrilor gărzii populare se vor elibera în forma prevăzută 

de Hotărârea Guvernului nr. 111 din 02 februarie 1998 privind aprobarea 
modelului unic de blanchete pentru legitimaţii, de insigne şi brasarde pentru 
membrii gărzilor populare.

X DISPOZIŢII FINALE
36. Desfiinţarea gărzii populare se face în temeiul deciziei Consiliului.



Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Gărzii populare”

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile 
urmărite Prezentul proiect de decizie a fost elaborat în baza Legii nr. 1101- 
XIII din 06 februarie 1997, cu privire la gărzile populare ca urmare a adoptării 
Deciziei Consiliului nr. 3/31 din 26 aprilie 2019 ”Cu privire la instituirea Gărzii 
populare”. Astfel, în scopul asigurării securităţii şi apărării intereselor legitime ale 
cetăţenilor, susţinerii organelor de drept în acţiunile de menţinere a ordinii 
publice, prevenirii şi reprimării infracţiunilor şi contravenţiilor se propune 
prezentul proiect de decizie.

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor
noi Proiectului deciziei ” Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea Gărzii populare” conţine în anexă Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Gărzii populare care reglementează detaliat modul de 
organizare a activităţii, structura, funcţiile de bază, atribuţiile principale, 
drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile acesteia. Proiectul Regulamentului 
este structurat conform rigorilor stabilite de Legea nr. 1101 -XIII din 06 februarie 
1997, cu privire la gărzile populare.

III. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect va necesita cheltuieli suplimentare ce vor fi 

alocate din bugetul local, la necesitate.
IV. Impactul proiectului

Implementarea prezentului proiect va avea un impact semnificativ în menţinerea 
ordinii publice, informarea cetăţenilor şi prevenirea săvârşirii infracţiunilor.

V. Consultarea publică a proiectului
în scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a 
Primăriei Lozova www.primăria.rnd la directoriul Transparenţa decizională, 
secţiunea Consultări publice ale proiectelor.

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru 
avizare şi Consiliului pentru examinare şi aprobare în şedinţă.




