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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Convenţiei de cooperare în vederea aplicării Proiectului de interes public judeţean 

''PENTRU LINIŞTEA COMUNITĂŢILOR RURALE'' între Consiliul judeţean Alba şi 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

 
 
 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară la data de 26 ianuarie 2005; 
 Luând în dezbatere: 
 -Proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de cooperare în vederea aplicării 
Proiectului de interes public judeţean ''PENTRU LINIŞTEA COMUNITĂŢII RURALE'' între 
Consiliul judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba, iniţiat de domnul Ion Dumitrel, 
preşedinte al Consiliului judeţean Alba; 
 - Raportul nr.274/13.01.2005 al Direcţiei de Dezvoltare şi Bugete cu privire la aprobarea 
Convenţiei de cooperare în vederea aplicării Proiectului de interes public judeţean ''PENTRU 
LINIŞTEA COMUNITĂŢILOR RURALE''. 
 Văzând: 
 - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1-Comosia economică şi administrarea 
domeniului public şi privat. 
 Având în vedre prevederile: 
 - Hotărârea Guvernului României nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale de ordine publică; 
 - Legea 511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005; 
 - Art.104-(1) lit.s) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 
 

Art.1 Se aprobă Convenţia de cooperare în vederea aplicării Proiectului de interes public judeţean 
''PENTRU LINIŞTEA COMUNITĂŢILOR RURALE'' între Consiliul judeţean Alba şi 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba. 
Art.2 Se alocă suma de 1000000 mii lei pentru finanţarea Proiectului de interes public judeţean 
''PENTRU LINIŞTEA COMUNITĂŢILOR RURALE'' între Consiliul judeţean Alba şi 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba. 
 Finanţarea proiectului se va derula în condiţiile Convenţiei de cooperare în vederea aplicării 
Proiectului de interes public judeţean ''PENTRU LINIŞTEA COMUNITĂŢILOR RURALE'' între 
Consiliul judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba- potrivit anexei-parte integrantă 
a prezentei hotărâri. 



 Art.3 Direcţia de Dezvoltare şi Bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
 - Prefecturii judeţului Alba; 
 - Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
 - Trezoreriei municipiului Alba Iulia; 
 - Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba; 
 - Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba; 
 - Direcţiilor de specialitate din aparatul Propriu al Consiliului judeţean Alba. 
 
 
PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 
         CONTRASEMNEAZĂ, 
         SECRETAR GENERAL, 
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Convenţie de cooperare în vederea aplicării Proiect de  
interes public judeţean ''PENTRU LINIŞTEA COMUNITĂŢILOR RURALE'' 

între Consiliul judeţean Alba şi Înspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
 
 
 

 1.Justificare program 
 
 Anul 2005 a fost declarat ''Anul siguranţei cetăţeanului'', scop în care vor fi continuate 
reformele instituţionale în vederea creşterii operativităţii la intervenţie şi pentru soluţionarea 
solicitărilor cetăţenilor, acţionându-se cu prioritate pentru: 
 - asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor; 
 - apărarea integrităţii proprietăţii publice şi private; 
 - prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeosebi a celor cu violenţă; 
 - îmbunătăţirea climatului de siguranţă publică şi a parteneriatului cu societatea civilă. 
 În acest context, se impune intensificarea acţiunilor poliţiei, în colaborare şi cu sprijinul 
partenerilor sociali. 
 Acţiunile eficace de intervenţie ale poliţiei necesită promptitudine, care nu este posibilă fără 
mijloace logistice în măsura să asigure o mai mare mobilitate a personalului. 
 La momentul actual, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba, nu dispune de sumele 
necesare pentru carburant, ceea ce afectează considerabil capacitatea de intervenţie. 
 În aceste condiţii, pentru a îmbunătăţi capacitatea de acţiune pentru apărarea comunităţii, 
Consiliul judeţean Alba va contribui, în  cadrul prezentului program, cu suma de aproximativ un 
miliard lei, reprezentând contravaloarea a 40 litri de benzină pentru cele 66 post de poliţie 
comunale/lună. 
 2. Obiectivul general 
 Creşterea eficienţei serviciului poliţienesc, întărirea ordinii şi liniştii publice în judeţul Alba, 
în colaborare cu Consiliul judeţean Alba. 
 3.Durata proiectului 
 Prima fază a proiectului se va derula în perioada 01.01.2005-31.12.2005. 
 Pe baza experienţei acumulate, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba va formula, 
până în 30.06.2005, propuneri de îmbunătăţire şi continuare a proiectului pentru perioada următoare.
 4.Criterii de performanţă 
 a) Creşterea, cu 10%, a gradului de soluţionare a infracţiunilor îndreptate împotriva 
persoanei, patrimoniului, autorităţii şi violenţei în familie, în termen de un an de la demararea 
proiectului; 
 b) Creşterea, cu 10%, a vitezei de reacţie a echipajelor operative pentru deplasarea şi 
cercetarea criminalistică a locului faptei, în termen de o lună de la obţinerea folosinţei carburanţilor;
 c) Asigurarea unui trafic fluent şi disciplinat pe drumurile publice din judeţul Alba şi 
reducerea, cu 10%, a numărului de accidente grave, în termen de un an de la începutul derulării 
proiectului. 
 5.Acţiunile preconizate pentru atingerea obiectivului: 



 Executarea, pe baza unor propuneri de acţiune, a următoarelor activităţi principale: 
 - identificarea operativă a acţiunilor infracţionale; 
 - soluţionarea promtă a sesizărilor cetăţenilor, 
 - anihilarea infractorilor, cu precădere a celor organizaţi în grupuri, capabili să comită cu 
violenţă fapte grave, cu prejudicii importante; 
 - organizarea de filtre pentru asigurarea legalităţii activităţilor desfăşurate de operatorii de 
transport rutier. 
 6.Contribuţia părţilor: 
 Consiliul judeţean Alba: 
 - va suporta contravaloarea cantităţii de 40 litri benzină, pentru cele 66 post de poliţie 
comunale/lună.     
 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba: 
 - va asigura personalul şi autoturismele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor justificative 
ale programului; 
 - îşi asumă responsabilitatea utilizării carburantului primit, numai în cadrul programului, 
pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă civică în mediul rural. 
 7. Monitorizarea programului: 
 - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba va prezenta lunar rapoarte privind activitatea 
desfăşurată în cadrul programului şi rezultatele obţinute, care vor fi înaintate Preşedintelui 
Consiliului judeţean Alba şi Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba; 
 - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba va analiza lunar modul de derulare a 
proiectului, luând sau propunând, după caz, măsurile care se impun. 
 
 
            PREŞEDINTE                             ŞEFUL INSPECTORATULUI 
                Ing.                                         Chestor de poliţie 

           Ion DUMITREL     ARON MARIN 
       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


