ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Priveşte: 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
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa
ordinară, având în vedere:
- expunerea de motive nr. 29182 din 14.12.2018 a Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialiate nr. 29183 din 14.12.2018 al Directiei Economice si Directiei
Juridic Comercial;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al
municipiului Alexandria;
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (6), pct. 1 si alin. (7), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (2) lit. „f” si ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba Protocolul 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, conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare
Art. 2. Se imputerniceste Primarul Municipiului Alexandria sa semneze Protocolul de
Colaborare si sa desemneze , prin dispozitie, persoanele responsabile cu desfasurarea activitatii
in cadrul Centrului de Prevenire si Combatere a Criminaliattii Alexandria.
Art. 3. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa
Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului
Alexandria, Directiei Economica - Compartiment Cultura Sport Tineret, Serviciului Juridic
Comercial, si Inspectoratul Judetean de Politie al judetului Teleorman, pentru cunoştere şi
punere în aplicare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
CUREA Gina Georgeta

ALEXANDRIA
Nr. _____ din 20 decembrie 2018

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru

JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 29182 din 14.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

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

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.
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.
Potrivit prevederilor art. 36, alin. 7, lit. (a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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.
Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul de
hotarare insotit de intreaga documentatie va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului
Local al municipiului Alexandria.
PRIMAR,
Victor Dragusin

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Directia Economica
Directia Juridic, Comercial
Nr. 29183 din 14.12.2018

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.

Directia Economica
Haritina Gafencu

Directia Juridic, Comercial
Postumia Chesnoiu

Compartimentul Cultura, Sport, Tineret
Cristian Faluvegi

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL
nr. ___din 20 decembrie 2018

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. ____ din _________ 2018

I.P.J. TELEORMAN
Nr. ___ din _____ 2018

PROTOCOL DE COLABORARE
privind
In conformitate cu art.3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea
Politiei Romane, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 36, alin. (1), alin. (6), pct. 1
si alin. (7), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările si completările ulterioare:
Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu sediul în
Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 139, cod fiscal 4652660, cont
RO61TREZ24A675000591100X deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentat de Victor
DRĂGUŞIN
,
Inspectoratul Judetean de Politie al Judetului Teleorman, cu sediul in municipiul
Alexandria, Str Ion Creanga, nr. 71-73, tel. 0247/407000 reprezentat de Comisar Sef de Politie
Valentin DUMITRASCU
Denumite in continuare parti, au convenit la incheierea prezentului:
Capitolul I – Obiectul protocolului
Art. 1. Prezentul protocol are ca obiect 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.
Capitolul II – Activitati comune
Art.2. In scopul indeplinirii obiectivelor prezentului protocol, părţile au stabilit de comun
acord să colaboreze pentru realizarea următoarelor activitati comune:
- Realizarea de analize şi studii sociologice privind fenomenul infracţionalităţii şi a
dinamicii acestuia;
- Efectuarea de studii şi analize periodice asupra tendinţelor criminalităţii, acţiunilor şi
eficienţei măsurilor preventive.
- Elaborarea și implementarea programe/proiecte/campanii de prevenire a criminalităţii
care abordează diverse genuri de infracțiuni;
- promovarea parteneriatului public-privat în activităţile de prevenire a criminalităţii;
- desfăşurarea de activităţi informativ-preventive în comunităţi cu risc de victimizare;
- desfăşurarea de activităţi educativ-preventive, de pregătire antivictimală şi
antiinfracţională, având ca beneficiari grupurile vulnerabile: copii, femei, bătrâni,
persoane cu risc de marginalizare;
- conceperea de materiale promoţionale şi de informare: pliante, afişe, broşuri cu caracter
preventiv;

-

consultarea cetăţenilor şi desfăşurarea de acţiuni comune cu aceştia, cu rol preventiv, în
comunităţi de risc;
Realizarea, în colaborare de proiecte secvențiale de prevenire pe diverse domenii de
interes.
Prevenirea delicventei juvenile si a victimizarii minorilor;
Prevenirea infractiunilor contra patrimoniului;
Prevenirea violentei domestice.
Capitolul III - Rolul partilor

Art.3. (1)Activitati desfasurate de Municipiul Alexandria:
- sa informeze consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant prin reprezentantii
Primarului si ai Consiliului Local cu privire la modalitatea si calendarul de implementare a
prezentului protocol;
- sa informeze asociatiile de proprietari, organizatiile de pensionari, asociatiile si
organizatiile sindicale, persoanele juridice si alti potentiali parteneri cu privire la modalitatea si
calendarul de implementare a prezentului protocol;
- să menţină o legătură permanentă cu partenerii, prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul
informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate
de oricare dintre parteneri;
- să respecte legislaţia în vigoare atunci când demarează acţiuni educative sau de
îndrumare şi control cu tematică specifică;
- sa organizeze impreuna cu partenerii actiuni de prevenire destinate categoriilor de
cetateni in conformitate cu tematica anuala stabilita si grupul tinta ales;
- sa realizeze materialele necesare informarii cetatenilor cu privire la temele abordate in
baza informatiilor furnizate de catre parteneri;
- sa mediatizeze prin mass media campaniile derulate;
- sa desemneze persoanele care sunt responsabile cu implementarea in comun a
prezentului parteneriat si care vor face parte din echipa comuna de implementare.
(2) Activitati desfasurate de Inspectoratul de Politie Judeteana Teleorman:
- sa propuna anual in functie de cazuistica existenta tematica ce va fi promovata si
dezbatuta in anul in curs;
- sa furnizeze date statistice necesare in realizarea materialelor de informare, la cerere, in
conditiile legii;
- sa furnizeze informatii cu privire la prevederile si implicatiile legale in functie de
tematica;
- sa participe la realizarea si mediatizarea campaniilor asumate in mod comun;
- sa participe si sa sustina prezentarile realizate elevilor, parintilor si profesorilor in cadrul
campaniilor derulate;
- sa avizeze materialele ce vor fi folosite in cadrul campaniilor derulate;
- sa desemneze persoanele care sunt responsabile cu implementarea in comun a
prezentului parteneriat si care vor face parte din echipa comuna de implementare.
Capitolul IV - Grupul tinta:
Art.4. Actiunile ce vor fi organizate prin prezentul parteneriat se adreseaza tuturor
categoriilor de cetateni din Municipiul Alexandria, in funtie de tematica anuala stabilita.
Capitolul V - Finantarea protocolului
Art.5. Părţile semnatare vor sprijini, în limita atribuţiilor stabilite prin lege şi a alocaţiilor

bugetare, activităţile cuprinse în prezentul protocol.
Capitolul VI – Dispozitii finale
Art.5. (1) Prezentul protocol are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga
activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.
Acesta poate fi modificat sau completat, cu acordul scris ( prin act aditional) al părţilor
semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are
iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celorlalte părţi, spre analiză, în scris,
propunerile respective, iar remedierea acesteia va fi facuta avand la baza consultarea reciproca si
dialogul bilateral constructiv.
(2) Prezentul protocol intra in vigoare de la data semnarii de catre ambele parti si
este valabil pentru o perioada de 5(cinci) ani.
(3) In lipsa unei notificari prealabile efectuata de oricare dintre parti cu cel putin 60
de zile inainte de expirarea valabilitatii acestuia, protocolul se prelungeste, de drept, in mod
succesiv , cu cate 1 (un) an.
(4) Comunicarile intre colaboratori privitor la modul de desfasurare a activitatilor
prevazute in Protocol se efectueaza in scris sau prin corespondenta electronica.
(5) Clauze de incetarea colaborarii:
Constituie motiv de încetare a prezentului protocol următoarele:
a.
la expirarea termenului pentru care a fost incheiat protocolul;
b.
hotararea comuna a colaboratorilor, prin acord scris;
c.
cazul de forţa majoră;
d.
nerespectarea intocmai a clauzelor prezentului Protocol, situatie in care partea
lezata poate solicita rezilierea unilaterala a acestuia, printr-o notoficare scrisa cu
cel putin 15 zile inainte de data rezilierii.
Încheiat astăzi ……………………., în 2(doua) exemplare, toate cu valoare de original,
câte un exemplar pentru fiecare parte.
Municipiul Alexandria
PRIMAR
Victor DRAGUSIN

Inspectoratul Judetean de Politie Teleorman
Seful Inspectoratului
Comisar Sef de Politie
Valentin DUMITRASCU

DIRECŢIA ECONOMICA
Haritina GAFENCU

DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL
Postumia CHESNOIU
Compartimentul Cultură Sport Tineret
Cristian FALUVEGI
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER
CUREA GINA GEORGETA

