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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Privind: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiului Alexandria prin Consiliul 

Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Judetean de Politie al judetului Teleorman, 

in vederea infiintari Centrului de Prevenire si Combatere a Criminalitatii Alexandria 

 

 

 

1. NECESITATEA PROIECTULUI 

Prin expunerea de motive nr. 29182 din 14.12.2018, Primarul Victor Dragusin propune 

elaborarea unui proiect de hotarare cu privire  la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre 

Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Judetean 

de Politie al judetului Teleorman, in vederea infiintari Centrului de Prevenire si Combatere a 

Criminalitatii Alexandria .   

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

In conditiile in care ritmul tot mai accelerat de evolutie a lumii contemporane si al 

acumularii progresive de informatii si-a pus amprenta asupra preocuparilor si modului de viata 

al familiei de azi, oamenii trebuie informati despre riscurile si modul de a reactiona in cazul unei 

situatii periculoase. 

Prezentul proiect de hotarare  are ca scop realizarea unui parteneriat intre institutii 

pentru prevenirea infractiunilor, a altor fapte antisociale precum si mentinerea ordinii si linistii 

publice. Activitatile de prevenire a criminalitatii sunt destinate reducerii riscului de victimizare si 

de implicare in activitati infractionale a unor categorii de persoane cu grad ridicat de 

vulnerabilitate. Este important ca activitatile cu caracter preventiv, destinate cetatenilor sa se 

desfasoare constant si continuu pentru a asigura informarea si responsabilizarea acestora si 

cresterea gradului de siguranta in comunitate. O parte semnificativa a acestor activitati este 

orientata catre minori si tineri, deoarece  reprezinta categorii vulnerabile, cu risc ridicat de 

victimizare. 

Evolutia si tendintele fenomenelor de violenta si de infractionalitate inregistrate in 

ultimii ani in municipiul Alexandria releva necesitatea crearii unui parteneriat inter-institutional 

eficient, capabil sa asigure o informare si o resposabilizare crescuta a cetatenilor cu privire la 



riscurile la care se expun si la adoptarea unei conduite corecte, de respectare a normelor 

sociale si legislative. 

Siguranta comunitatii alexandrene reprezinta misiunea comuna a mai multor institutii 

care, alaturi si cu sustinerea autoritatilor locale, isi unesc si sincronizeaza eforturile in vederea 

asigurarii si consolidarii sentimentului de siguranta a cetateanului. 

 

3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe 

prevederile urmatoarelor acte normative: 

- art. 36, alin. 7, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare „in exercitarea atributiilor, consiliul local 

hotaraste, in conditiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine in 

vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes 

public local”; 

 

4. CONSIDERATII ECONOMICE 

Sustinerea  si  realizarea in comun a unor actiuni educative se va face in limita 

prevederilor din bugetul local al Municipiului Alexandria - sectiunea de functionare de la 

capitolul 67.02 - „Cultura, recreere si religie. 

Totalul sumelor ce se vor angaja şi plăti anual sunt corelate cu posibilităţile bugetului. 

Angajarea şi decontarea cheltuielilor se face potrivit Legii 82/1991 a Contabilităţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, pe baza documentelor justificative şi a destinaţiilor 

legale.  

Avand in vedere ca propunerea de mai sus a fost facuta in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare, ca este necesara si oportuna, s-a intocmit proiect de hotarare cu privire la 

aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 

Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Judetean de Politie al judetului Teleorman, in vederea 

infiintari Centrului de Prevenire si Combatere a Criminalitatii Alexandria, proiect de hotarare 

care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea  Consiliului 

Local al municipiului Alexandria. 
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