
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul 
Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul
de Poliție Județean Teleorman, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Al 
D Ghica” al Județului Teleorman și Inspectoratul de Jandarmi Județean 
Teleorman în vederea înființării Centrului de Prevenire a Criminalității și 
Educație pentru Siguranța Cetățeanului Alexandria

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

- referatul de aprobare nr. 39499 din 20.05.2022 al Primarului Municipiului 
Alexandria;

- raportul de specialitate nr. 39500 din 20.05.2022 al Direcției Economice și 
Direcției Juridic Comercial;

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului 
Local al municipiului Alexandria; 

- prevederile art.129, alin (1), alin. (2), lit. “c” și “e” , alin (6), lit. “b”, alin.
(7), lit. “b” și alin. (9), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al 
României; 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 
196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României,
cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba Acordul de parteneriat între Municipiul Alexandria prin 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul de Poliție Județean 
Teleorman, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Al D Ghica” al Județului 
Teleorman și Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman în vederea înființării 
Centrului de Prevenire a Criminalității și Educație pentru Siguranța Cetățeanului 
Alexandria, conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 



Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria să semneze 
Protocolul de Colaborare. 

Art. 3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta 
Hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru 
verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Direcției Economică, 
Direcției Juridic Comercial, Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Al D Ghica” al Județului Teleorman și 
Inspectoratului de Jandarmi Județean Teleorman pentru cunoştere şi punere în 
aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ,   
CONSILIER,  SECRETAR GENERAL,

IONELA CORNELIA ENE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA 
Nr.139 din 30 mai 2022



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 39499 din 20.05.2022

REFERAT DE APROBARE

cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Alexandria prin 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Al D Ghica” al Județului Teleorman și Inspectoratul de 
Jandarmi Județean Teleorman în vederea înființării Centrului de Prevenire a Criminalității și 
Educație pentru Siguranța Cetățeanului Alexandria

Prezentul proiect de hotărâre are ca scop realizarea unui acord de parteneriat între instituții 
pentru creșterea siguranței în școli și în afara unităților de învățământ, sporirea calității 
învățământului, educarea elevilor și a părinților în vederea dezvoltării unui comportament 
preventiv față de posibile situații periculoase, informarea cadrelor didactice asupra celor mai 
bune metode de a interveni rapid în cazul în care constată existența unor situații cu potențial 
periculos și eficientizarea colaborării între părțile semnatare. Potrivit prevederilor art. 129, alin. 
9, lit. (a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu 
persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, 
lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 
136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre 
însoțit de întreagă documentație va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al 
municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor Drăgușin



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Direcția Economică
Direcția  Juridic Comercial
Nr. 39500 din 20.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Alexandria prin 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Al D Ghica” al Județului Teleorman și Inspectoratul de 
Jandarmi Județean Teleorman în vederea înființării Centrului de Prevenire a Criminalității și 
Educație pentru Siguranța Cetățeanului Alexandria

Prin referatul de aprobare nr. 39499/20.05.2022, Primarul Victor Drăgușin propune elaborarea 
unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Alexandria prin 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență ”Al D Ghica” al Județului Teleorman și Inspectoratul de Jandarmi Județean 
Teleorman în vederea înființării Centrului de Prevenire a Criminalității și Educație pentru Siguranța 
Cetățeanului Alexandria

În condițiile în care ritmul tot mai accelerat de evoluție a lumii contemporane și al acumulării 
progresive de informații și-a pus amprenta asupra preocupărilor și modului de viață al familiei de azi, 
oamenii trebuie informați despre riscurile și modul de a reacționa în cazul unei situații periculoase. 
Prezentul proiect de hotărâre are că scop realizarea unui parteneriat între instituții pentru creșterea 
siguranței în școli și în afară unităților de învățământ, sporirea calității învățământului, educarea elevilor 
și a părinților în vederea dezvoltării unui comportament preventiv față de posibile situații periculoase, 
informarea cadrelor didactice asupra celor mai bune metode de a interveni rapid în cazul în care constată 
existența unor situații cu potențial periculos și eficientizarea colaborării între părțile semnatare. 

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 
următoarelor acte normative:

- Art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “e” , alin (9), lit. “a” -„în exercitarea atribuțiilor, consiliul local 
hotărăște, în condițiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine în vederea 
finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”;, art. 
136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României.

Faţă de cele prezentate, considerăm că propunerea primarului privind proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență ”Al D Ghica” al Județului Teleorman și Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman în 
vederea înființării Centrului de Prevenire a Criminalității și Educație pentru Siguranța Cetățeanului 
Alexandria poate fi supusă dezbaterii şi aprobării Consiliului Local.

Direcția Economică Direcția Juridic, Comercial
Haritina Gafencu                                                                                 Postumia Chesnoiu

Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ
Monica Dumitrescu



JUDEȚUL TELEORMAN Anexă la H.C.L. nr. 139/30.05.2022
CONSILIUL LOCAL ALEXANDRIA
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                   I.P.J. TELEORMAN 
Nr. ____ din _________ 2022                                          Nr. _______ din _________ 2022

I.S.U. TELEORMAN
Nr. _______ din _________ 2022

I.J.J. TELEORMAN
Nr. _______ din _________ 2022

ACORD DE PARTENERIAT

MUNICIPIUL ALEXANDRIA, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 
139, cod fiscal 4652660, cont  RO61TREZ24A675000591100X deschis la Trezoreria 
Alexandria, reprezentat de Victor DRĂGUŞIN, în calitate de PRIMAR, denumit în continuare 
Partener 1,

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN TELEORMAN, cu sediul în 
Municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 71, reprezentat de cms. șef Gheorghe Valentin 
DUMITRAȘCU, în calitate de inspector șef, denumit în continuare Partener 2,

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ”AL D GHICA” al 
JUDEȚULUI TELEORMAN, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. Carpați, nr.7 , 
reprezentat de colonel Marius STANCU, în calitate de inspector șef, denumit în continuare 
Partener 3

Şi

INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE JANDARMI TELEORMAN, cu sediul în 
Municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica, nr. 121 , reprezentat de lt. col. Mihai Ionel, în 
calitate de inspector șef, denumit în continuare Partener 4

Capitolul 1. – Definirea asocierii
1.1. Părţile semnatare au decis să încheie prezentul protocol, conform prevederilor art. 129, alin. 
(1) și alin. (2), lit. ”e” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu 
modificările și completările ulterioare.

Capitolul 2 – Obiectul acordului
2.1. Prezentul acord are ca obiect realizarea unui parteneriat între Municipiul Alexandria prin  
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Al D Ghica” al Județului Teleorman și Inspectoratul 
Județean de Jamdarmi Teleorman  în vederea înființării Centrului de Prevenire a Criminalității și 
Educație pentru Siguranța Cetățeanului Alexandria, în vederea susținerii și realizării în comun a 
unor acțiuni educative, seminarii și manifestări, care au ca scop creşterea siguranței în școli și în 
afara unităților de învățământ, sporirea calităţii învăţămantului, educarea elevilor și a părinților 



în vederea dezvoltării unui comportament preventiv față de posibile situații periculoase, 
informarea cadrelor didactice asupra celor mai bune metode de a interveni rapid în cazul în care 
este constată existența unor situații cu potențial periculos şi eficientizarea colaborării între părţile 
semnatare, pentru prevenirea infracțiunilor, a altor fapte antisociale, menținerea ordinii și liniștii 
publice, dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile 
de urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi promovarea atitudinilor şi a comportamentelor 
corespunzătoare în rândul cetățenilor, formarea unor valori şi atitudini concentrate pe grija 
pentru viaţa personală şi a celorlalţi, precum şi preocuparea pentru prevenirea şi limitarea 
efectelor diferitelor situaţii de urgenţă.
Activitătile de prevenire a criminalității și a situațiilor de urgență sunt destinate reducerii riscului 
de victimizare și de implicare în activități infracționale a unor categorii de persoane cu grad 
ridicat de vulnerabilitate, creșterii nivelului de securitate al cetățenilor și bunurilor. Este 
important ca activitățile cu caracter preventiv, destinate cetățenilor, să se desfășoare constant și 
continuu pentru a asigura informarea și responsabilizarea acestora și creșterea gradului de 
siguranță în comunitate. O parte semnificativă a acestor activități este orientată către minori și 
tineri, deoarece reprezintă categorii vulnerabile, cu risc ridicat de victimizare. 

Capitolul 3 – Activități comune
3.1. În scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului acord, părţile au stabilit de comun
acord să colaboreze pentru realizarea următoarelor activități 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.
- desfăşurarea de lecţii educative, în cadrul cărora vor fi prezentate aspecte referitoare la 
prevenirea incendiilor, comportamentul în caz de incendiu, anunţarea evenimentului la numărul 
unic pentru apeluri de urgenţă 112, evacuarea şi primul ajutor, precum şi comportamentul în 
cazul producerii altor situaţii de urgenţă (cutremur, inundaţii etc.);
- organizarea unor lecții de prim ajutor;
- organizarea de acțiuni/evenimente campanii, care au ca obiectiv dezvoltarea de atitudini şi 
aptitudini civice şi sociale.

Capitolul 4 - Rolul părților
4.1. Municipiul Alexandria pune la dispoziție, în vederea realizării obiectului acordului de 
parteneriat, imobilul situat în str. Ion Creangă, nr.79, amenajat și dotat corespunzător pentru 



realizarea obiectivului şi scopului acordului de parteneriat și asigură sumele necesare pentru 
întreţinerea imobilului.
Municipiul Alexandria are următoarele responsabilități: 
- să informeze consiliile de administrație ale unităților de învățământ prin reprezentanții 
Primarului și ai Consiliului Local cu privire la modalitatea și calendarul de implementare a 
prezentului acord de parteneriat; 
- să informeze asociațiile de proprietari, organizațiile de pensionari, asociațiile și organizațiile 
sindicale, persoanele juridice și alți potențiali parteneri cu privire la modalitatea și calendarul de 
implementare a prezentului acord de parteneriat; 
- 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; 
- să organizeze împreună cu partenerii acțiuni de prevenire destinate categoriilor de cetățeni în
conformitate cu tematica anuală stabilită și grupul țintă ales; 
- să realizeze materialele necesare informării cetățenilor cu privire la temele abordate în baza 
informațiilor furnizate de către parteneri; 
- să mediatizeze prin mass media campaniile derulate; 
- să desemneze persoanele care sunt responsabile cu implementarea în comun a prezentului 
accord și care vor face parte din echipa comună de implementare. 
4.2. Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman are următoarele responsabilități: 
- să propună, în funcție de cazuistica existentă, tematica ce va fi promovată și dezbatută în anul 
în curs; 
- să elaboreze şi să implementeze programe/proiecte/campanii de prevenire a criminalităţii care 
abordează diverse genuri de infracţiuni; 
- să furnizeze date statistice necesare în realizarea materialelor de informare, la cerere, în 
condițiile legii; 
- să furnizeze informații cu privire la prevederile și implicațiile legale în funcție de tematică; 
- să participe la realizarea și mediatizarea campaniilor asumate în mod comun; 
- să participe și să susțină prezentările realizate, elevilor, părinților și profesorilor în cadrul 
campaniilor derulate; 
- să avizeze materialele ce vor fi folosite în cadrul campaniilor derulate; 
- să desemneze persoanele care sunt responsabile cu implementarea în comun a prezentului acord
și care vor face parte din echipa comună de implementare,
4.3. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Al D Ghica” al Județului Teleorman are 
următoarele responsabilități:
- să propună, în funcție de cazuistica existentă, tematica ce va fi promovată și dezbatută în anul 
în curs; 
- să furnizeze date statistice necesare în realizarea materialelor de informare, la cerere, în 
condițiile legii; 
- să furnizeze informații cu privire la prevederile și implicațiile legale în funcție de tematică; 
- să participe la realizarea și mediatizarea campaniilor asumate în mod comun; 
- să participe și să susțină prezentările realizate, elevilor, părinților și profesorilor în cadrul 
campaniilor derulate; 
- să avizeze materialele ce vor fi folosite în cadrul campaniilor derulate; 



- să desemneze persoanele care sunt responsabile cu implementarea în comun a prezentului acord
și care vor face parte din echipa comună de implementare;
- să organizeze şi să desfăşoare lecţii educative, în cadrul cărora vor fi prezentate aspecte 
referitoare la prevenirea incendiilor, comportamentul în caz de incendiu, anunţarea 
evenimentului la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112, evacuarea şi primul ajutor, precum 
şi comportamentul în cazul producerii altor situaţii de urgenţă (cutremur, inundaţii etc.), lecții de 
prim ajutor etc.
4.6. Inspectoratul Județean de Jandarmi Teleorman are următoarele responsabilități:
- să propună, în funcție de cazuistica existentă, tematica ce va fi promovată și dezbatută în anul 
în curs; 
- să organizeze și să participe la campanii/proiecte/programe de prevenire, care au ca obiectiv 
dezvoltarea de atitudini şi aptitudini civice şi sociale, după avizarea prealabilă a acestora de către 
I.G.J.R.;
- să furnizeze date statistice necesare în realizarea materialelor de informare, la cerere, în 
condițiile legii; 
- să furnizeze informații cu privire la prevederile și implicațiile legale în funcție de tematică; 
- să participe la realizarea și mediatizarea campaniilor asumate în mod comun; 
- să participe și să susțină prezentările realizate, elevilor, părinților și profesorilor în cadrul 
campaniilor derulate;
- să avizeze materialele ce vor fi folosite în cadrul campaniilor derulate; 
- să desemneze persoanele care sunt responsabile cu implementarea în comun a prezentului acord
și care vor face parte din echipa comună de implementare.
4.7. Toate instituțiile asociate se obligă să se implice activ în acțiunea ce constituie obiectul 
prezentului acord în scopul realizării obiectivelor propuse. După încheierea fiecărei activități de 
prevenire se întocmește un proces verbal care va cuprinde data, locul, activitatea desfășurată, nr. 
de participanți.

Capitolul 5 - Grupul țintă:
5.1. Acțiunile ce vor fi organizate prin prezentul parteneriat se adreseaza tuturor
categoriilor de cetățeni din Municipiul Alexandria, în funcție de tematica anuală stabilită.

Capitolul 6 – Finanțarea protocolului
6.1. Părţile semnatare vor sprijini, în limita atribuţiilor stabilite prin lege, activităţile cuprinse în 
prezentul protocol.

Capitolul 7 – Dispoziții finale
7.1. 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 adițional) 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 facută având la bază consultarea reciprocă și
dialogul bilateral constructiv.
7.2. Prezentul protocol intră în vigoare de la data semnării de către toate părțile și
este valabil pentru o perioada de 1 (un) an.
7.3. În lipsa unei notificări prealabile efectuată de oricare dintre părți cu cel putin 60
de zile înainte de expirarea valabilității acestuia, protocolul se prelungește, de drept, cu încă 1 
(un) an.
7.4. Comunicarile între colaboratori privitor la modul de desfășurare a activităților



prevăzute în Protocol se efectuează în scris sau prin corespondența electronică.
7.5 Toate activitățile vor fi organizate în parteneriat cu Primăria Municipiului Alexandria.
7.6. Clauze de încetarea colaborării:
Constituie motiv de încetare a prezentului protocol următoarele:
a. hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris;
b. cazul de forţă majoră;
c. nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Protocol, situație în care partea
lezată poate solicita rezilierea unilaterală a acestuia, printr-o notoficare scrisă cu
cel putin 15 zile înainte de data rezilierii.
Încheiat astăzi ……………………., în 4 (patru) exemplare, toate cu valoare de original,
câte un exemplar pentru fiecare parte.

Municipiul Alexandria Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman
Primar Inspector șef

VICTOR DRAGUȘIN cms. șef  GHEORGHE VALENTIN DUMITRAȘCU

Direcția Economică Inspectoratul pentru Situații de Urgență
Haritina GAFENCU al Județului Teleorman

Inspector șef
colonel MARIUS STANCU

DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL
Postumia CHESNOIU

Compartimentul Monitorizare Inspectoratul Județean de Jandarmi Teleorman
Unități de Învățământ Inspector șef

Monica Dumitrescu Lt. Col. Mihai Ionel

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
CONSILIER

Ionela Cornelia ENE


