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AstÄƒzi, conducerea Inspectoratului de Jandarmi JudeÈ›ean ArgeÈ™ ?Basarab I? a prezentat raportul de activitate al instituÈ
pe anul 2019.
La eveniment a fost prezent È™i preÈ™edintele Dan Manu, Consiliul JudeÈ›ean ArgeÈ™, prin Autoritatea TeritorialÄƒ de O
PublicÄƒ, având o foarte bunÄƒ colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi JudeÈ›ean ArgeÈ™.

?Raportul prezentat înglobeazÄƒ rezultatele unui an în care activitatea dumneavoastrÄƒ a fost extrem de bogatÄƒ, È™i nu nu
evenimente dar È™i în realizÄƒri. DouÄƒ lucruri au dus la aceste rezultate, calitatea umanÄƒ È™i profesionalÄƒ a cadrelor,
dintre dumneavoastrÄƒ vÄƒ cunosc pentru cÄƒ mi-aÈ›i fost studenÈ›i la Academie, dar È™i datoritÄƒ stilului de managemen
cu care unele persoane se nasc, categorie din care face parte È™i domnul inspector È™ef. Vorbim de dotare, vorbim de acÈ›i
finalizate, vorbim de respectarea ordinii publice È™i siguranÈ›ei cetÄƒÈ›enilor, lucruri pe care împreunÄƒ le-am realizat. Co
JudeÈ›ean ArgeÈ™ are în coordonare Autoritatea TeritorialÄƒ de Ordine PublicÄƒ din care È™i domnii inspectori È™efi fac
echipÄƒ am rezolvat È™i anumite situaÈ›ii punctuale. È˜i asta dacÄƒ mÄƒ refer nu mai la celebra dronÄƒ din cauza cÄƒreia
acuzat cÄƒ am achiziÈ›ionat-o ca sÄƒ monitorizez angajaÈ›ii CJ ArgeÈ™, ea este acum în dotarea Jandarmeriei ArgeÈ™ pen
menÈ›inerea È™i respectarea ordinii publice È™i siguranÈ›ei cetÄƒÈ›enilor. VÄƒ urez sÄƒ aveÈ›i în continuare multe realiz
preÈ™edintele Consiliului JudeÈ›ean ArgeÈ™, Dan Manu.

În anul precedent, jandarmii argeÅŸeni au executat peste 12.500 de misiuni: 1.729 misiuni de asigurare a ordinii publice
(misiuni la manifestÄƒri cultural-artistice ÅŸi religioase, misiuni la manifestÄƒri sportive, misiuni pe timpul vizitelor oficiale
acÈ›iuni executate premergÄƒtor È™i pe timpul desfÄƒÈ™urÄƒrii alegerilor, alte acÅ£iuni), 9.516 misiuni de menÅ£inere a
publice, 1.003 misiuni în cooperare/colaborare cu alte instituÈ›ii.
Au fost constatate de cÄƒtre jandarmi un numÄƒr de 125 infracÅ£iuni, cu 107 autori, acestea fÄƒcând obiectul a 80 dosare cu
premergÄƒtoare începerii urmÄƒririi penale ÅŸi au fost aplicate 2.593 de sancÅ£iuni contravenÅ£ionale, în valoare de 662.5
TotodatÄƒ au fost executate 368 de acÈ›iuni preventive în cooperare cu politia pentru creÈ™terea gradului de siguranÈ›a pub

