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Priveşte – aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului  
                  Alexandria 

 

           Consiliul Local al municipiului Alexandria , judeţul Teleorman, întrunit în 
şedinţa ordinară, având în vedere: 

− Expunerea de motive nr. 8723 din 18.04.2018 a Primarului municipiului 
Alexandria; 

− Raportul de specialitate nr. 8724 din 18.04.2018 al Direcţiei Politia Locală; 
− Raportul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului 

Local al municipiului Alexandria; 
− Prevederile Legii nr. 155  / 2010 a poliţiei locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
− Prevederile Legii nr. 550 / 2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare; 
− Prevederile Legii 218 / 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
− Prevederile O.U.G. nr. 30 / 2007 privind organizarea şi funcţionarea M.A.I., cu 

modificările şi completările ulterioare; 
− Prevederile O.U.G. nr.21/ 2004 privind Sistemul Naţional Unic de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă; 
− Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1332 / 2010 privind aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 
− Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 787 / 2002 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică; 

− Prevederile Ordinului M.A.I. nr. 92 / 2011 pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare a planului de ordine şi siguranţă al poliţiei locale; 

− Prevederile Ordinului M.A.I. nr. 60 / 2010 privind organizarea şi executarea 
activităţiilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice; 

− Prevederile Protocolului de colaborare pentru prevenirea şi combaterea 
criminalităţii stradale în sistem integrat în judeţul Teleorman nr. 
11297/31.01.2018; 

− Prevederile  Planului Teritorial de Acţiune pentru creşterea gradului de 
siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile 
în incintele şi în zonele adiacente unităţiilor de învăţamânt preuniversitar din 
judeţul Teleorman;  

− Planul de ordine si siguranta publica al municipiului Alexandria pentru anul 
2018, nr. 148113 /28.03.2018 al Politiei municipiului Alexandria. 



− Prevederile art.36. alin. ( 2 ) lit. d. şi  alin.( 6 ) lit. a. pct.7. din Legea nr 215/ 
2001 a administraţiei publice locale,republicată , cu modificările şi 
completările ulterioare; 

           În temeiul prevederilor art. 45. alin. ( 1 ) şi ale art. 115. alin. ( 1 ) lit. b din 
Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale , republicată , cu modificările şi 
completările ulterioare , 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

              Art.1 – Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului 
Alexandria ,conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

              Art.2  – Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotărâre va 
fi transmisă Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, 
Primarului municipiului Alexandria şi Directiei Poliţia Locală,  pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare. 
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