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RAPORT DE SPECIALITATE

Priveşte : aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al
municipiului Alexandria
Prin expunerea de motive nr. 8723 din 18.04.2018, primarul municipiului
Alexandria, domnul VICTOR DRĂGUŞIN, propune în conformitate cu
prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, elaborarea de către
Direcţia Politia Locală a unui proiect de hotătâre, privind aprobarea Planului de
Ordine şi Linişte Publică al municipiului Alexandria.
La elaborarea şi fundamentarea acestui proiect, s-a avut în vedere
următoarele:
Necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Conform prevederilor Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor
nr. 92 din 05.05.2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de
ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale, planul de ordine şi siguranţă publică
este documentul prin care se organizează anual activitatea structurilor de poliţie
locală pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul unei unităţi
administrativ – teritoriale.
Elaborarea planurilor de ordine şi siguranţă publică pentru unităţiile
administrativ – teritoriale în care sunt înfiinţate structuri de poliţie locală se
realizează în cadrul comisiei locale de ordine publică şi se aprobă de către
autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale respective.
Planurile de ordine si siguranta publica sunt elaborate si actualizate, dupa
caz, anual sau ori de cate ori survin modificari in evolutia situatiei operative sau
cu privire la efectivele de politie locala participante la activitatile de mentinere a
ordinii si sigurantei publice.
Având în vedere cele prezentate , este necesar şi oportun a se elabora un
proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă
Publică al municipiului Alexandria.

Legalitatea proiectului
− Legea nr. 155 / 2010 a poliţiei locale; cu modificările şi completările
ulterioare;
− Legea nr. 550 / 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei
Române, cu modificările şi completările ulterioare;
− Legea nr. 218 / 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
− Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
− O.U.G. nr. 30 / 2007 privind organizarea şi funcţionarea M.A.I.; cu
modificările şi completările ulterioare;
− O.U.G. nr. 21 / 2004 privind Sistemul Naţional Unic de Management al
Situaţiilor de Urgenţă;
− Hotărârea Guvernului nr. 1332 / 2010 privind aprobarea Regulamentului
cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
− Hotărârea Guvernului nr. 787 / 2002 privindaprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică;
− Ordinul M.A.I. nr. 92 / 2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare
a planului de ordine şi siguranţă al poliţiei locale;
− Ordinul M.A.I. nr. 60 / 2010 privind organizarea şi executarea
activităţiilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice;
− Protocol de colaborare pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii
stradale în sistem integrat în judeţul Teleorman nr. 11297/31.01.2018;
− Plan 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.
Potrivit prevederilor legale menţionate mai sus, considerăm că propunerea
primarului municipiului Alexandria cuprinsă în expunerea de motive este legală
şi oportună, drept pentru care am întocmit proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Alexandria,
proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre
dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.
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