
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

HOTĂRÂRE

Priveşte – aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului 
Alexandria pentru anul 2022

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

- Referat  de aprobare  nr. 24964 din  23.03.2022 a Primarului municipiului 
Alexandria;

- Raportul de specialitate nr.   24970 din  23.03.2022 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;

- Protocol de colaborare pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale 
în sistem integrat în municipiul Alexandria nr. 11839/14.02.2021;

- 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, pentru anul scolar 2021-2022, nr. 238517 / 20.09.2021; 

- Planul de ordine si siguranta publica al municipiului Alexandria pentru anul 
2022, nr. 242524 /18.03.2022 al Politiei municipiului Alexandria.

- Prevederile art.129. alin. ( 2 ) lit. d. şi  alin.( 7 ) lit. g din O.U.G. nr. 57/ 2019
privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 136. alin. ( 1 ), art. 139. alin. ( 1 ) si alin. ( 6 ) şi ale 
art. 196. alin. ( 1 ) lit. a din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ



HOTĂRĂŞTE:

Art.1 – Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului 
Alexandria, pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrată din prezenta 
hotărâre.

Art.2  – Prin grija Secretarului General al 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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER                                     SECRETAR GENERAL

PETCU  MARIAN DRAGOS ALEXANDRU RAZVAN CECIU

Alexandria,

Nr. 75 din 30 martie 2022



JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 24964 DIN 23.03.2022

REFERAT  DE APROBARE

Priveşte:  aprobarea  Planului de Ordine  şi  Siguranţă Publică  al  
municipiului  Alexandria pentru anul 2022

În conformitate cu prevederile 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 unităţile 
administrativ –teritoriale  în care sunt înfiinţate structuri de poliţie locală, se 
realizează anual şi se aprobă de către autoritatea deliberativă a administraţiei 
publice locale respective.

Planurile de ordine si siguranta publica sunt actualizate, 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 mai sus, propun aprobarea Planului de 
Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Alexandria.

Direcţia Politia Locală  va  întocmi un proiect de hotărâre cu privire la 
aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Alexandria, 
proiect de hotărâre care, împreună cu înreaga documentaţie, vor fi supuse spre 
dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR

VICTOR DRĂGUŞIN



JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECŢIA  POLITIA LOCALĂ
NR.  24970 DIN 23.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveşte :  aprobarea  Planului de Ordine  şi  Siguranţă Publică  al  
municipiului Alexandria pentru anul 2022

Prin referatul de aprobare nr. 24964 din 23.03.2022, primarul 
municipiului Alexandria, domnul VICTOR DRĂGUŞIN, propune elaborarea de 
către Direcţia Politia Locală a unui proiect de hotătâre, privind aprobarea 
Planului de Ordine şi Linişte Publică al municipiului Alexandria pentru anul 
2022.

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 anual şi se aprobă de către autoritatea deliberativă a administraţiei 
publice locale respective.

Planurile de ordine si siguranta publica sunt actualizate, 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;

- O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;
- 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 municipiul Alexandria nr. 11839/14.02.2021;
- 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, pentru anul scolar 2021-2022, nr. 238517/20.09.2021

- Planul de ordine si siguranta publica al municipiului Alexandria pentru 
anul 2022, nr. 242524 /18.03.2022 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, 
pentru anul 2022, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va 
fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

DIRECTOR EXECUTIV
FLORINEL DUMITRESCU
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JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL  LOCAL

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA
NR 75. / 30 martie 2022

PLANUL
DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ

AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
PENTRU ANUL 2022

Cadrul legislativ care stă la baza întocmirii Planului de ordine şi siguranţă publică al 
municipiului Alexandria este constituit din:

ÿ Legeanr. 155/2010 a poliţiei locale, cu modificărileşicompletărileulterioare;
ÿ Legeanr. 550/2004 privindorganizareaşifuncţionareaJandarmerieiRomâne, cu 

modificărileşicompletărileulterioare;
ÿ Legea nr.218/2002 privindorganizareaşifuncţionareaPoliţieiRomâne, 

republicată cu modificărileşicompletărileulterioare;
ÿ O.U.G. nr. 57/2019 privindCoduladministrativ;
ÿ O.U.G. nr. 30/2007 privindorganizareaşifuncţionarea M.A.I, cu 

modificărileşicompletărileulterioare;
ÿ O.U.G. nr. 21/2004 privindSistemulNaţionalUnic de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă;
ÿ HotărâreaGuvernuluinr. 1332/2010 privindaprobareaRegulamentuluicadru de 

organizareşifuncţionare a poliţiei locale;
ÿ HotărâreaGuvernuluinr. 787/2002 privindaprobareaRegulamentului de 

organizareşifuncţionare a AutorităţiiTeritoriale de OrdinePublică;
ÿ Ordinul M.A.I. nr. 92/2011 pentruaprobareaMetodologiei de elaborare a 

planului de ordineşisiguranţăpublica al poliţiei locale;
ÿ Ordinul M.A.I. nr. 60/2010 privindorganizareaşiexecutareaactivităţiilor de 

menţinere a ordiniişisiguranţeipublice;
ÿ Protocol de 

colaborarepentruprevenireaşicombatereacriminalităţiistradaleînsistemintegratî
nmunicipiul Alexandria nr. 11839/14.02.2021;

ÿ Plan Teritorial de Acţiunepentrucreştereagradului de siguranţăaelevilorşi a 
personalului didactic şiprevenireadelicvenţei juvenile 
înincinteleşiînzoneleadiacenteunităţiilor de învăţamântpreuniversitar din 
judeţulTeleorman, pentruanulscolar 2021-2022, nr. 238517/20.09.2021.

ÿ Planul de ordinesisigurantapublica al municipiului Alexandria pentruanul 
2022, nr. 242524/ 18.03.2022, al Politieimunicipiului Alexandria.
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CAPITOLUL I

A.    ANALIZA SITUAŢIEI OPERATIVEA TERITORIULUI

Municipiul Alexandria este situat , din punct de vedere geografic, la 47 m deasupra 
nivelului mării, în câmpia joasă a Burnasului şi în lunca râului Vedea, fiind la 83 km 
de Bucureşti , la 40 km de fluviul Dunărea şi poziţionat la nivelul căilor de 
comunicaţii pe DE 70, DN 51,DN 52, DJ 504, DJ 506 şi de calea ferată Roşiorii de 
Vede – Zimnicea prin care se poate ajunge la toate magistralele feroviare din tară.
Coordonatele geografice ale municipiului sunt : paralelanordică de 
43038’şimeridianulestic de 250 şi 30’.
Suprafaţatotalăestede 8,3 km2, aşezarea find învecinată la Nord cu râul Vedea, la Est 
cu comuna Poroschia , la Sud cu zona agricolă iar în partea de vest cu comuna 
Nanov.
Lungimea totală a străzilor este de 67,974 km din care 59,968km străzi 
modernizate. Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile măsoară 
174,2km , iar lungimea simplă a reţelei de canalizare este de peste 75 km.
Fondul de locuinţe este de 19.520 din care 530 locuinţe  proprietate publică şi 
18.990locuinţe  private.
Cele mai importante străzi sunt : 
Strada Bucureşti, modernizată, cu 4 benzi de circulaţie care preia traficul rutier 
dinspre şi spre Capitală, strada Dunării , modernizată , cu 4 benzi de circulaţie care 
asigură legătura cu municipiul Roşiori de Vede şi oraşul Zimnicea, celelalte străzi 
fiind drepte , paralele şi perpendiculare una cu / pe cealaltă.
Traficul autocamioanelor este preluat pe strada Alexandru Ghica iar pe latura de 
SVs-a amenajatSoseaua de Centură care asigură preluarea traficului greu dinspre şi 
spre direcţiile Zimnicea , Turnu Măgurele şi Roşiorii de Vede, în condiţiile în care se 
obţine autorizare din partea autorităţilor locale, în schimb s-a dat în folosinţă VO 
care ocoleşte municipiul Alexandria şi care face legătura între DE.70, la intrarea în 
municipiu, dinspre mun. Bucureşti şi tot DE .70, la ieşire din com. Buzescu , către 
mun. Roşiorii de Vede.
În zona centrală sunt amplasate sediile administrative ale Instituţiei Prefectului 
Judeţului Teleorman şi Consiliului Judeţean Teleorman , Primăriei Municipiului 
Alexandria, instituţiile financiar – bancare : Banca Comercială Română, Banca 
Română de Dezvoltare – Group Societe Generale , Banc – Post , Raiffeisen – Bank , 
OTP. Bank , Garanti Bank, Direcţia Generală a Finanţelor Publice , Curtea de 
Conturi , Banca Transilvania, Piraeus Bank , Unicredit Bank toate acestea fiind 
amplasate pe strada Dunării şi strada Libertăţii , între străzile : Tudor Vladimirescu 
şi Bucureşti.
Pe raza municipiului îşi desfăşoară activitatea Tribunalul Judeţean Teleorman, 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Judeţean Teleorman, Judecătoria Alexandria şi 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria, Centrul Militar Judeţean, Inspectoratul 
Judeţean Scolar precum şi alte instituţii publice.
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De asemenea, pe raza municipiului se află 6 licee: Liceul Tehnologic 
“Rulmentul” , Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu, Colegiul Naţional “Alexandru 
Ghica”, Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat”, Liceul ,,Constantin Noica”, Colegiul 
“AlexandruIoanCuza” precum şi 7 şcoli generale.

Cele mai multe spaţii comerciale sunt situate pe strada Libertăţii , pe porţiunea 
amenajată special traficului pietonal , între strada Ion Creangă şi strada Bucureşti .
Unităţi cu profil comercial en-gross sunt întâlnite pe raza întregului municipiu , cu o 
pondere mai însemnată în zona Staţiei C.F.R. Alexandria , cuprinsă între calea ferată 
şi şoseaua de centură precum şi la intrarea în oraş dinspre mun. Bucureşti.
Dintre obiectivele economice importante ce îşi desfăşoară activitatea în acest 
municipiu amintim: S.C. KOYO S.A. , S.C. IAICA S.A., S.C. ELECTROTEL S.A. , 
S.C. ALTEX S.A., S.C. ISLAZ S.A. , S.C. HIDROOLT S.A. , S.C. PROINVEST 
S.A., S.C. TLDRUM S.A. , S.C. INTEREX S.A., S.C. EUROCARSERVICE S.A., 
S.C. DISTRIGRUP S.R.L., S.C. DOVA & PORUŢ S.R.L. , S.C. SILOSUD S.R.L. , 
S.C. COMCEREAL S.A. , S.C. INTERAGRO S.A.,S.C. AUTOCORA S.R.L., toate 
fiind asigurate cu paza proprie sau cu societăţi specializate. 
Creşterea parcului de autovehicule a determinat amplificarea problemei legată de 
spaţiile de parcare destinate acestora  şi mai ales în zona centrală iar spaţiile situate 
între blocurile blocurile de locuinţe , pe lângă faptul că sunt neâncăpătoare , ridică 
probleme din punct de vedere operativ , fiind favorabile comiterii de infracţiuni ( 
furturi de şi din auto precum şi de componente exterioare ).
Pe teritoriul oraşului se află 6 biserici de religie ortodoxă ( SFÂNTUL  
ALEXANDRU – catedrala ; SFÂNTUL NICOLAE ; SFÂNTA CUVIOASA 
PARASCHIVA ( sf. Vineri ) ; SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA ; 
ADORMIREA MAICII DOMNULUI ; SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL ), 
Muzeul Judeţean Teleorman precum şi alte lăcaşuri de cult aparţinând altor culte 
religioase ( Congregaţia Religioasă << Martorii lui Jehova>>; Biserica Creştină 
Baptistă << Emanuel >> ; Biserica Penticostală <<Bthleem>>; Biserica Adventistă 
de ziua a 7-a).
Clima este temperat –continentală , specifică zonei de tranziţie , temperatura având 
următoarele valori , în grade Celsius :

- minima absolută anuală: - 30,4
- maxima absolută anuală : 42
- temperatura medie anuală : 11,9
- amplitudinea anuală : 27,8 

Cantitatea anuală de precipitaţii este de 47,47 litri /m pătrat.

B. POPULAŢIA

Întemeiat în anul 1834, în urmă cu 186 ani , municipiul are o populaţie stabilă, după 
ultima statistică de 49.902 locuitori din care 23.900 de sex masculin şi 26.002 de sex 
feminin.
La nivelul municipiului Alexandria se inregistreaza un numar mediu de 
22.005salariati.
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Din punct de vedere al preocupărilor, o anumită parte a populaţiei active îşi 
desfăşoară activitatea în domeniul industrial, la : S.C. KOYO S.A., S.C. IAICA 
S.A., S.C. ELECTROTEL S.A., S.C. TELDRUM S.A., S.C. HIDROOLT S.A., în 
domeniul comerţului, al construcţiilor precum şi în cadrul unor instituţii publice şi 
private.

O altă categorie a locuitorilor îşi desfăşoară activitatea în agricultură, fiind deţinători 
de terenuri agricole situate în zona municipiului cât şi în zona rurală, cei mai mulţi 
dintre aceştia locuind la case.
Zona agrară a municipiului este reprezentată de unele societăţi de profil , cele mai 
cunoscute fiind S.A. AGROTEL şi S.C. INTERAGRO S.A. care au preluat în 
proprietate ori arendă suprafeţe de terenuri de la proprietari.
Populaţia tânără şi foarte tânără , în cea mai mare parte , participă la activităţile 
specifice în cele 7 şcoli gimnaziale cu clasele I - VIII şi cele 6 licee enumerate la 
punctul precedent precum şi în instituţiile de învăţământ superior , pe raza 
municipiului funcţionând un număr de 3 instituţii de învăţământ postliceal şi 
universitar, respectiv :Universitatea <<BioTera>> Bucureşti , universitatea  << 
Valahia >> Târgovişte şi Şcoala Postliceală Sanitară  “ Carol Davila ”.
Peste 90% din populaţie este de religie creştină din care marea majoritate este 
ortodoxă.

C. EVENIMENTE SOCIAL ECONOMICE, POLITICE SAU RELIGIOASE

În municipiul Alexandria funcţionează 5 sedii ale unor partide politice , care sunt 
incluse în itinerariile de patrulare ale patrulelor de siguranţă publică, acestea fiind : 
P.S.D. (două sedii, ale organizaţiei judeţene şi locale), P.N.L.,P.M.P., 
A.L.D.E.,U.S.R.;
Au devenit tradiţionale o serie de manifestări cu caracter economic şi cultural 
precum:Ziua Mun. Alexandria , Târgul anual AGRALIMEX, Expoziţia de 
autoturisme , Festivalul de muzică populară “ Liviu Vasilică ”, Festivalul de muzică 
uşoară “ Ghiocelul de aur ” ,Târgul meşteşugarilor, Sărbătoarea de Zerezean.
Anual, viaţa oraşului a fost animată în perioada zilei “Sfântului Alexandru” când 
sunt organizate activităţi culturale ,religioase , distractive ,atât în centrul oraşului cât 
şi în zonele de agrement , toate sub egida “Zilelor Municipiului Alexandria”.
O altă sărbătoare traditionala o constituie balciul anual ce se organizează în preajma 
zilei de “Rusalii”, sărbătoare religioasă ortodoxă, ce simbolizeză începutul verii.    
Săptămânal în zilele de vineri, se organizează târgul săptămânal, pe platoul din  
Pădurea Vedea unde se comercializează produse agricole.
Mişcarea sportivă în municipiu este reprezentată de C.S.S. Alexandria, C.S.M. 
Alexandria, A.S. Karate Kanazawa, B.C. Teleorman – C.S.T. Alexandria.

D. STAREA INFRACŢIONALĂ ŞI CONTRAVENŢIONALĂ

∑ INFRACŢIONALITATEA SESIZATĂ

Infracţionalitatea sesizată de pe raza de competenţă se prezintă conform datelor 
statistice din tabelul de mai jos:
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2020 2021
TOTAL SESIZATE 847 1014

Ca locuri de săvârşire – zone fierbinţi, cele mai multe infracţiuni au fost comise în 
zona blocurilor, câteva focare fiind perimetrele delimitate de străzile:

- N. Vodă, Dunării, T. Vladimirescu, Viitorului;
- Dunării, Cuza Vodă, I.Creangă, 1 Mai, ( zona centrală ) ;
- A. Ghica, C. Vodă, Bucureşti, 1 Mai;
- Libertăţii, N.Vodă, 1 Mai, N.Bălcescu;
- Zona străzii Viilor;
- Zona Peco;
-
INFRACŢIONALITATEA STRADALĂ SESIZATĂ

O latură importantă a realităţii infracţionale o constituie infracţionalitatea stradală şi
îndeosebi cea sesizată.  Astfel, pe raza de competenţă, situaţia statistică a acestui gen 
de infracţiuni se prezintă în felul următor, comparativ pe anul 2018 cu anul 2019:

2020 2021
Infracţiuni stradale sesizate: 82 92
din care:

- comise ziua: 30 50
- comise noaptea: 52 42

- tâlhării: 1 3
- furturi: 78 79
din care:

- din S.C. : - -
- din auto : 14 16
- de componente  exterioare de maşini: 30 18

-de auto 1 4
-art. 372 C.P. 2 9

Ca zone focar de infracţionalitate stradală sesizată, au fost identificate pe zona 
Alexandriaîn special furturile de componente din exteriorul autoturismelor, zone de 
risc fiind parcările blocurilor din : zona blocurilor  800, zona blocurilor  200, zona 
blocurilor I - uri şi V - uri.

∑ DINAMICA ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE
În anul 2021, în municipiul Alexandria au fost înregistrate un număr de 60 accidente 
de circulaţie soldate cu victime omeneşti, dintre care 5 accidente se înscriu în 
categoria celor grave (soldate cu 3 persoane rănite grav, 2 persoane rănite uşor si 2
persoane decedate ), iar 55 accidente se înscriu în categoria celor uşoare (soldate cu 
66 de persoane rănite uşor).
Analizând accidentele de circulaţie după cauza producerii acestora, se constată 
următoarele : 

- pe fondul neacordării de prioritate vehiculelor care au acest drept au fost 
înregistrate 18 accidente de circulaţie ;

- pe fondul neacordării de prioritate pietonilor care au acest drept au fost 
înregistrate 9 accidente de circulaţie ;
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- abateri biciclisti – 11 accidente de circulatie

Din punct de vedere al loculuiproduceriiacestoraccidente, se constatăurmătoarele:

Strada Accidente
Dunării 14

Bucureşti 7
C.Brancoveanu 2

Libertăţii 4
1 Decembrie 1

TurnuMăgurele 2
Av. Al. Colfescu 1

Al. Ghica 7
I. Creanga 3

FratiiGolesti 1
NegruVoda 2
Dr. Stanca 2

Independentei 2
T. Vladimirescu 1

H.C.C. 1

Aşa cum se poate observa foarte uşor , se constată că cele mai multe accidente 
soldate cu victime omeneşti s-au produs pe strada Dunării ( 14 accidente ).

∑ FAPTELE DE NATURĂ CONTRAVENŢIONALĂ

2020 2021
TOTAL 9346 10388

OUG. 195 / 2002 7890 8730
LG. 61 / 1991 1094 1188
LG. 12 / 2000 13 38
LG. 333 / 2003 14 35

ALTE 161 397

CAPITOLUL II

DISPOZITIVELE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ
MISIUNILE ŞI ZONELE DE RESPONSABILITATE

A . Dispozitivele de ordine şi siguranţă publică şi zonele de responsabilitate.

Organizarea activităţilor pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice,în sistem 
integrat,pe teritoriul judeţului Teleorman, se realizează de către Poliţia Română , 
conform Planului unic de ordine şi siguranţă publică.
Planul unic de ordine şi siguranţă publică este documentul operativ de lucru prin 
care se organizează anual, activitatea pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice 
pe teritoriul municipiului Alexandria.Constituirea dispozitivelor de menţinere a 
ordinii şi siguranţei publice şi derularea activităţilor specifice pentru menţinerea 
ordinii şi siguranţei publice se realizează în funcţie de evoluţia situaţiei operative, 
folosind în acest sens,analizele tactice care vizează criminalitatea stradală.
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Dispozitivele de menţinere a ordinii şi siguranţei publice pe raza localităţilor urbane 
se organizează de şefii de poliţie municipală, cu forţe proprii ,iar în funcţie de 
particularităţile elementelor situaţiei operative, se solicită forţe suplimentare de la 
jandarmerie şi poliţia locală, care se organizează pentru folosirea de patrule mixte 
sau independente, sub coordonarea poliţiei. 
a)  Conform Dispoziției Șefului IJP Teleorman, nr. 256545/08.02.2022, privind 
normele proprii de lucru pentru aplicarea concepției de organizare, funcționare și 
acțiune a structurilor de ordine publică ale Poliției Române, prin dispoziția șefului 
Poliției Municipiului Alexandria s-a dispus delimitarea zonelor de siguranta publică 
și a zonelor de patrulare pe teritoriul municipiului Alexandria și a secțiilor de poliție 
ruralăarondate, în vederea menținerii ordinii publice și asigurării intervenției 
operative la evenimente, după cum urmează:

1) Teritoriul municipiului Alexandria se împarte în „3zone de siguranță 
publică”, după cum urmează:

Prin dispoziția șefului Poliției Municipiului Alexandria s-a dispus delimitarea 
locurilor/perimetrelor unde acționează efectivele poliției locale, în cazul în care 
acestea sunt angrenate în activitățile de menținere a ordinii publice, atunci când 
situația operativă o impune, efectivele Poliției Locale Alexandria vor fi angrenate în 
activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice, în condițiile legii, astfel:

A.   ZONA DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ NR. 2
Patrulă pedestra de ordine publică zona centrală (str. Dunării, str. Carpați, str. 

Libertatii limita str. T. Vladimirescu) – 6politistii locali între orele 06:00-
14:00,14:00-20:00 si 20:00-06:00

B.   ZONA DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ NR. 2
Patrulă pedestra de ordine publică Parc Padurea Vedea – 3politistii locali între 

orele 06:00-14:00, 14:00-20:00 si 20:00-06:00
C. ZONA  DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ NR. 2 – in zonele de patrulare 4, 5 si 6

Patrulele auto de siguranță publică (str. Dunării – DJ 504,str. T. 
Vladimirescu,str. București) – 6politistii locali între orele 06:00-14:00, 14:00-20:00 
si 20:00-06:00

În intervalele orare 14:00-22:00 și 22:00-06:00 vor acționa două patrule auto 
cu preponderență în zonele de patrulare 4, 5 si 6.
c) Amplasareadispozitivelorpentrusupraveghereaşicontrolultraficuluirutier.
Poliţiştiilocali din 
cadrulCompartimentuluiCirculaţiapeDrumurilePubliceasigurăfluenţacirculaţeirutiere
şipietonaleîn zona Şcoliigimnaziale,,STEFAN CEL MARE“ pe străzile Carpaţi şi 
Mihăiţă Filipescu, precum şi în zona Şcolii gimnaziale nr. 5, pe str. Ion Creangă, pe 
perioada intrării şi ieşirii elevilor de la cursuri.

De asemenea, în perioada sărbătorilor de iarnă , a celor pascale şi în alte situaţii 
când traficul auto şi pietonal este aglomerat, poliţiştii locali asigură fluenţa 
circulaţiei rutiere şi pietonale pe str. Constantin Brâncoveanu la intersecţiile cu str. 
Libertăţii şi str. Carpaţi, precum şi în alte intersecţii din zona centrală a municipiului
Alexandria.
d)  Efectivele Poliţiei Locale asigură doar paza temporară a unor bunuri şi obiective 
aflate în proprietatea sau administrarea municipiului Alexandria,  platourile din faţa 
Casei de Cultură şi a Direcţiei Finanţelor Publice Teleorman cu ocazia organizării 
unor acţiuni comerciale promoţionale,târguri, amenajări tematice cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă şi pascale, precum şi a altor locaţii şi bunuri atunci când se 
impune.
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B . Misiunile specifice.
În executarea atribuţiilor prevăzute de lege în domeniul ordinii şi siguranţei publice 
, Poliţia Locală Alexandria desfăşoară următoarele activităţii :
a) menţineordineaşilinişteapublicăîn zona centrală a municipiului Alexandria 
înperimetrulcuprinsîntrestrăzile Ion Creangă, Bucureşti, CarpaţişiDunării.
b)  menţineordineapublicăînimediataapropiere a LiceuluiTeoretic  ,,A. I. CUZA“, 
Şcoalagimnazială  ,,ŞTEFAN CEL MARE“,Şcoalagimnazialănr .5, Grădiniţelenr. 3,
7 şi 11, înparcările din zona centrală a municipiului Alexandria, în zona comercială 
de pe str. Libertăţiişicomplexul ,,LIPSCANI“,înparcurile din zonele ,,Casa de Cultur 
“ , ,,Bancpost“ şi ,,Cinematograf“, în zona de agrementParcul ,,PădureaVedea“ 
şiîncimitirele de perazamunicipiului Alexandria.
c)participă,împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
Teleorman,Inspectoratul de Jandarmi Teleorman, Poliţia municipiului Alexandria şi 
serviciile specializate din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, potrivit 
competenţelor, la
activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi 
naturale ori catastrofe,precum şi de limitarea şi înlăturare a urmărilor provocate de 
astfel de evenimente.
d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor,a copiilor lipsiţi de supravegherea şi 
ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fară adăpost şi 
procedează la încredinţarea acestora Direcţiei de Asistenţă Socială în vederea 
soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii.
e)constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea 
legislaţiei prind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind 
programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor 
şi sesizează Serviciul Sanitar Veterinar despre existenţa acestor câini şi acordă 
sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost.
f) participă împreună cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Teleorman şi Poliţia 
municipiului Alexandria, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia 
mitingurilor, marşurilor, demonstraţilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, 
acţiunilor comerciale promoţionale,manifestărilor cultural artistice, sportive,
religioase sau comemorative, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară 
în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane.
g)  constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale 
privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate pe raza 
municipiului Alexandria.
h) participă alături de Poliţia municipiului Alexandria, Inspectoratul de Jandarmi 
Teleorman şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă 
publică,pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale, depistarea 
persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii.
i) acordă,pe teritoriul municipiului  Alexandria, sprijin imediat Poliţiei municipiului 
Alexandria, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Teleorman şi celorlalte structuri cu 
atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
În cazul constatării în flagrant  a unei fapte penale, poliţiştii locali imoblizează 
făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, 
sesizează imediat Poliţia municipiului Alexandria şi predau făptuitorul pe bază de 
proces - verbal, în vederea continuării cercetărilor.
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C . ACTIVITĂŢI ŞI MISIUNI EXECUTATE ÎN COMUN
a) Cu Poliţia municipiului Alexandria
Împreună cu efective de la Poliţia municipiului Alexandria , Poliţia Locală 
Alexandria participă la executarea următoarelor activităţi :

- asigurareaordiniişiliniştiipublice cu ocaziamitingurilor, marşurilor, 
demonstraţiilor,procesiunilor, acţiunilor de pichetare, 
acţiunilorcomercialepromoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, 
religioasesaucomemorative, precumşi a altorasemeneaactivităţi care se 
desfăşoarăînspaţiul public şi care implicăaglomerări de persoane.  

- prevenireaşicombatereainfracţionalităţiistradale, depistareapersoanelorşi a 
bunurilorurmăriteîntemeiullegii.

- prinpatrule auto mixte, poliţist local – poliţist de ordinepublică, 
menţineordineaşisiguranţapublicăînzoneleşilocurilestabilite ca 
responsabilitateînconformitate cu prevederileOrdinului M.A.I. nr. 60/2010, 
privindorganizareaşiexecutareaactivităţilor de 
menţinereaordiniişisiguranţeipubliceşiPlanului de menţinere a 
ordiniişisiguranţeipubliceînsistemintegrat.

b)  Cu Inspectoratul de JandarmiJudeţeanTeleorman
- PoliţiaLocală Alexandria participăîmpreună cu efective din 

cadrulInspectoratului de JandarmiJudeţeanTeleorman, la 
asigurareaordiniişiliniştiipublice cu ocaziamitingurilor, marşurilor, 
demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, 
acţiunilorcomercialepromoţionale, manifestărilor cultural – artistice,sportive, 
religioasesaucomemorative, precumşi a altoractivităţi care se 
desfăşoarăînspaţiul public şi care implicăaglomerări de persoane.

- Perazamunicipiului Alexandria, 
PoliţiaLocalăacordăsprijinimediatInspectoratului de 
JandarmiJudeţeanTeleormanpentruasigurareaşirestabilireaordiniipubliceînsitu
aţiilecândaceasta a fosttulburată.

- In conformitate cu prevederileLegiinr. 4/2008 
privindprevenireaşicombatereaviolenţei cu ocaziacompetiţiilorşijocurilor 
sportive, PoliţiaLocală Alexandria 
asigurăordineaşisiguranţaparticipanţilorîninteriorularenelor sportive, 
înbazaPlanurilor de acţiuneaprobate de Inspectoratul de 
JandarmiJudeţeanTeleorman care asigurăordineapublicăîn zona 
apropiatăşiimediată a arenelor sportive 
şiintervinepentrurestabilireaordiniipubliceîninteriorularenei sportive, conform 
prevederilorlegale, atuncicând se constatăcă, înurmaproduceriiunoracte de 
violenţă, estepusăînpericolviaţasauintegritateacorporală a spectatorilor, a 
sportivilor, a oficialilor,a personalului de ordineşisiguranţăsau a 
celorlalţiparticipanţi.
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c)  Cu InspectoratulpentruSituaţii de UrgenţăTeleorman.
PoliţiaLocală Alexandria participăîmpreună cu efective ale 
InspectoratuluipentruSituaţii de UrgenţăTeleorman, potrivitcompetenţelor, la 
activităţi de salvareşievacuare a persoanelorşibunurilorpericlitate de 
calamităţinaturalesau
catastrofe, precumşi de limitareşiînlăturare a urmărilorprovocate de astfel de 
evenimente, luânddeândatăurmatoarelemăsuri :

- salvareavictimelor;
- salvareabunurilorşiasigurareapazeiacestora;
- asigurareaordiniipubliceşipazaloculuiproduceriievenimentului;
- dirijareacirculaţieiînzonă;
- identificareapersoanelor care pot da relaţii cu privire la 

modulproduceriievenimentului ;
- conservareaurmelorşiprobelor de la loculproduceriievenimentului;
- raportareaimediată a evenimentelorconstatate la Poliţiamunicipiului 

Alexandria, Inspectoratul de JandarmiJudeţeanTeleormanşiInspectoratul
pentruSituaţii de UrgenţăTeleorman, învedereadispunerii de 
măsuripentruintervenţieşicercetare;

- cooperarea cu forţeleşiechipele de intervenţieaflate la 
loculproduceriievenimentului.

CAPITOLUL III

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIŢIE ŞI
SUPORTUL LOGISTIC

Pentru îndeplinirea atribuţiilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice 
stabilite de legislaţia în vigoare şi prin Planul unic de ordine şi siguranţă 
publică elaborat la nivelul municipiului Alexandria, participă un număr de 41
poliţişti locali din cadrul Poliţiei Locale Alexandria, dintre care: 

- Director Executiv – 1
- Șef serviciu  – 1
- Șef birou       – 1 
- Ofiter de Serviciu– 4 
- Politistii Locali – 34

Suportul logistic al efectivelor Poliţiei Locale Alexandria angrenate în misiunile 
de menţinere a ordinii şi siguranţei publice constă în următoarele mijloace:

- autoturisme – 6
- Pistoale marca Glock, calibru 9 X 19 m m  - 19
- Pistoale marca Walter, calibru 10 X 22 T  - 17
- bastoane pentru autoapărare – 38
- cătuşe pentru mâini – 38
- pulverizator de mână cu substanţe iritant – lacrimogene – 38
- statii radio portabile -18

CAPITOLUL IV

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA 
ACTIVITĂŢILOR ŞI CONTROLUL DISPOZITIVELOR
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A . Misiuni independente permanente.

Personalul Poliţiei Locale Alexandria care execută misiuni de menţinere a ordinii şi 
liniştii publice independent este instruit zilnic la sediul instituţiei cu privire 
la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă, cunoaşterea şi aplicarea 
întocmai a prevederilor legale ce reglementează activitatea de menţinere a ordinii şi 
liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi modul de acţiune pe timpul 
îndeplinirii misiunilor.
Răspunderea pentru instruirea zilnică a poliţiştilor locali, înainte de intrarea în 
serviciu o are şeful biroului şi ofițerului de serviciu.
Controlul modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu, pe linia menţinerii 
ordinii şi siguranţei publice, de către poliţiştii locali se execută de către director, 
şeful serviciului şi şeful biroului.

B .  Misiuni comune permanente.

Instruirea poliţiştilor locali care execută misiuni de menţinere a ordinii şi liniştii 
publice împreună cu efective de la Poliţia municipiului Alexandria se desfăşoară la 
sediul acestei instituţii, în conformitate cu misiunile specifice pentru fiecare structură 
în parte.
Conducerea, coordonarea şi controlul dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică 

se execută de cadrele cu funcţii de conducere din Poliţia municipiului Alexandria.
Pentru misiunile de menţinere a ordinii şi liniştii publice executate împreună cu 
efective ale Inspectoratului de jandarmi judeţean Teleorman, instruirea se face la 
sediul acestei instituţii ,iar conducerea , coordonarea şi controlul dispozitivelor se 
execută de cadre cu funcţii de conducere din cadrul inspectoratului.

C . Misiuni independente temporare.

Pentru misiunile temporare de menţinere a ordinii şi liniştii publice executate de 
efectivele Poliţiei Locale Alexandria, instruirea personalului participant se execută la 
sediul instituţiei.
Conducerea, coordonarea şi controlul modului de executare a activităţiilor specifice 
se realizează de către  seful Politiei Locale Alexandria,şeful  serviciului  si seful 
biroului.

D . Misiuni comune temporare.

Efectivele Poliţiei Locale Alexandria care participă împreună cu Poliţia municipiului 
Alexandria şi/sau Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Teleorman la acţiuni 
temporare de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice sunt instruite la sediul 
Poliţiei Locale Alexandria în conformitate cu misiunile specifice, iar instructajul 
tuturor forţelor participante la acţiune se realizează la sediul Poliţiei municipiului 
Alexandria sau a Inspectoratului de jandarmi judeţean Teleorman.

Conducerea şi coordonarea acestor acţiuni revine poliţiei sau jandarmeriei , iar 
controlul se efectuează împreună cu cadrele desemnate pentru această activitate de
fiecare structură participantă, în parte.

CAPITOLUL V
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DISPOZIŢII  FINALE
A . Modul de realizare a informărilor reciproce cu privire la evoluţia 

situaţiei operative.
Informările referitoare la evoluţia situaţiei operative vor fi efectuate 

săptămânal sau ori de câte ori se impune, de către cadrele cu atribuţii de conducere 
din cadrul Poliţiei municipiului Alexandria, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 
Teleorman şi Poliţia Locală Alexandria pentru misiunile independente, comune şi 
temporare.
Orice informare privind situaţia operativă efectuată de structurile participante la 
misiunile de ordine şi siguranţă publică va fi transmisă în mod obligatoriu Poliţiei 
municipiului Alexandria .

B . Periodicitatea evaluării activităţilor desfăşurate.

Pentru activităţile temporare executate de personalul Poliţiei Locale Alexandria 
împreună cu celelalte instituţii ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă 
publică,evaluarea activităţilor desfăşurate se va efectua după fiecare acţiune comună 
de către cadrele cu atribuţii de conducere.
Activităţile permanente executate de efectivele Poliţiei Locale Alexandria în 
domeniul ordinii şi linişti publice se evaluează lunar de şeful serviciului  şi 
trimestrial de Directorul Executiv al Politiei Locale Alexandria.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CONSILIER,
PETCU  MARIAN - DRAGOȘ


