
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE  

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ A JUDEŢULUI ALBA  

PE SEMESTRUL II AL ANULUI 2019 

 

Luna Iulie 2019 (şedinţă de comisii şi de plen): 

- Comisia nr. 1 ATOP a prezentat: 

 Informare privind activitatea desfăşurată de Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Unirea” al Județului Alba în primele 6 luni ale anului 2019;  

 Rezultatele obţinute de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, ca urmare a 

activităţilor desfăşurate în vederea asigurării climatului normal de siguranţă în 

primul semestru al anului 2019. 

- Comisia nr. 2 ATOP a prezentat: 

 Analiza activităţilor desfăşurate de Inspectoratul de Judeţean de Jandarmi „Avram 

Iancu”Alba pe semestrul I al anului 2019. 

- Comisia nr. 3 ATOP a prezentat: 

 Acțiuni pentru integrarea romilor în societate (material pus la dispoziţie de 

Instituţia Prefectului- Judeţul Alba prin dl. Dan Ciulea). 

- Plen: 

 Raport privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

judeţului Alba pe semestrul I al anului 2019. 

 

Luna August 2019 (şedinţă de comisii): 

- Comisia nr. 1 ATOP a prezentat: 

 Informare privind activitatea de soluţionare a petiţiilor şi audienţelor adresate 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba în primul semestru din anului 2019. 

- Comisia nr. 2 ATOP a prezentat: 

 Propuneri de îmbunătățire a activităților desfășurate de către instituțiile Statului în 

domeniul ordinii și siguranței publice în raport cu societatea civilă. 

- Comisia nr. 3 ATOP a prezentat: 

 Informare privind activitatea Poliţiei Municipiului Alba Iulia pentru asigurarea 

ordinii, climatului normal de ordine şi siguranţă publică în zona de competenţă în 

primul semestru anului 2019. 
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Luna Septembrie 2019 (şedinţă de comisii): 

- Comisia nr. 1 ATOP a prezentat: 

 Informare privind măsurile stabilite în vederea prevenirii fenomenului infracţional 

şi asigurarea unui climat normal de siguranţă publică cu ocazia deschiderii noului 

an şcolar 2019 – 2020, cât şi pe durata acestuia; 

 Informare privind  activitatea Poliţiei oraşului Câmpeni pentru asigurarea climatului 

normal de ordine şi siguranţă publică în zona de competenţă în primele 8 luni ale 

anului 2019. 

- Comisia nr. 2 ATOP a prezentat: 

 Solicitare către comisiile din cadrul ATOP Alba în vederea inițierii unor acte 

normative în domeniul asigurării climatului de siguranță publică. 

- Comisia nr. 3 ATOP a prezentat: 

 Informare privind măsurile stabilite în vederea prevenirii fenomenului infracţional 

şi asigurarea unui climat normal de siguranţă publică cu ocazia deschiderii noului 

an şcolar 2019 – 2020, cât şi pe durata acestuia. 

 

Luna Octombrie 2019 (şedinţă de comisii şi de plen): 

- Comisia nr. 1 ATOP a prezentat: 

 Informare privind activitatea Poliţiei oraşului Teiuș pentru asigurarea ordinii 

climatului normal de ordine şi siguranţă publică în zona de competenţă în primele 9 

luni ale anului 2019;  

 Stadiul dinamicii indicatorilor de performanţă minimali privind serviciul poliţienesc 

judeţean pe primele 9 luni al anului 2019. 

- Comisia nr. 2 ATOP a prezentat: 

 Solicitare către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba şi Poliţia Locală Alba Iulia, a 

indicatorilor de performanţă minimali privind serviciul poliţienesc pentru anul 

2020. 

- Comisia nr. 3 ATOP a prezentat: 

 Stadiul dinamicii indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc 

local în primele 9 luni al anului 2019. 

- Plen: 

 Informare privind măsurile premergătoare, dispuse la nivelul Inspectoratul Judeţean 

de Poliţie Alba pentru derularea corespunzătoare a campaniei agricole de toamnă; 

 Informare privind colaborarea cu Garda de Mediu, în contextul apariţiei unor 

situaţii de urgenţă la nivelul judeţului Alba; 

 Propuneri legislative privind modificarea şi/sau completarea unor acte normative 

pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul asigurării climatului de siguranţă 

public; 

 Discuţii pe marginea adresei transmise de ATOP Bihor, privind traficul auto din 

staţiunile montane Vârtop şi Arieşeni în sezonul de iarnă şi luarea unei decizii 

privind organizarea unei  şedinţe de lucru comune ATOP Bihor – ATOP Alba. 

 

 

 

 

 



Luna Noiembrie 2019 (şedinţă de comisii): 

- Comisia nr. 1 ATOP a prezentat: 

 Informare privind măsurile stabilite pentru asigurarea unui climat de siguranţă 

civică la nivel judeţean pe timpul campaniei electorale, precum şi în ziua primului 

tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale din 10 noiembrie 2019; 

 Informare privind măsurile preventive în domeniul situaţiilor de urgenţă stabilite 

pentru durata sezonului rece 2019 – 2020; 

 Discuţii, în vederea luării unei decizii privind organizarea unei şedinţe de lucru 

comune ATOP Bihor – ATOP Alba, cu participarea autorităţilor şi instituţiilor 

publice locale din zonă, pentru îmbunătătirea traficului auto din staţiunile montane 

Vârtop şi Arieşeni în sezonul de iarnă. 

- Comisia nr. 2 ATOP a prezentat: 

 Solicitare către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba şi Poliţia Locală Alba Iulia, 

pentru stabilirea indicatorilor de performanţă minimali privind serviciul poliţienesc 

pentru anul 2020. 

- Comisia nr. 3 ATOP a prezentat: 

 Informare cu privire la activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute de Agenţia 

Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba în primele 10 luni ale anului 2019; 

 Informare privind măsurile întreprinse şi rezultatele obţinute de către Direcţia 

Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba în primele 10 luni ale 

anului 2019; 

 Informare privind măsurile stabilite pentru asigurarea unui climat de siguranţă 

civică la nivel local pe timpul campaniei electorale, precum şi în ziua primului tur 

de scrutin al alegerilor prezidenţiale din 10 noiembrie 2019. 

- Au avut loc discuţii, în vederea luării unei decizii privind organizarea unei şedinţe de lucru 

comune ATOP Bihor – ATOP Alba, cu participarea autorităţilor şi instituţiilor publice 

locale din zonă, pentru îmbunătătirea traficului auto din staţiunile montane Vârtop şi 

Arieşeni în sezonul de iarnă. 

 

Luna Decembrie 2019 

 

În data de 5 decembrie 2019, o delegaţie a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba - 

formată din 8 membri, după cum urmează: Şeful Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, 

Subprefectul Judeţului Alba, Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, Şeful Poliţiei Locale 

Alba Iulia, Şeful Inspectoratului Județean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba, Comisar Şef de 

Poliţie în rezervă din Corpul Naţional al Poliţiştilor şi doi consilieri judeţeni membri ai ATOP 

Alba, s-a deplasat la sediul Primăriei Comunei Arieşeni  pentru o şedinţa de lucru comună la care 

a participat o delegaţie a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Bihor - formată membrii 

omologi celor de la ATOP Alba, împreună cu Primarul localităţii Nucet cu 2 reprezentanţi şi 

Primarul localităţii Câmpani cu 2 reprezentanţi, în total delegaţia de la Alba şi Bihor având 22 de 

persoane. 

Alături de deplasările în teritoriu, tema discuţiilor la şedinţa de lucru comună a fost despre 

traficul auto infernal din staţiunile montane Vârtop şi Arieşeni în sezonul de iarnă, care 

îngreunează fluenţa turiştilor şi a autoturismelor, dar mai ales a accesului echipajelor de 

intervenţie în cazul unor situaţii de urgenţă, precum şi găsirea unor soluţii din partea autorităţilor 

locale şi instituţiilor publice direct responsabile - conform legii, pentru rezolvarea măcar 

sezonieră a acestei stări de fapt. 



Luna Decembrie 2019 (şedinţă de plen): 

 Informare privind măsurile stabilite pentru asigurarea unui climat de siguranţă civică la 

nivel judeţean pe timpul campaniei electorale, precum şi în ziua turului doi de scrutin al 

alegerilor prezidenţiale din 24 noiembrie 2019; 

 Prezentarea indicatorilor de performanta minimali privind serviciul poliţienesc pentru anul 

2020; 

 Propuneri pentru Planul tematic ATOP pentru anul 2020; 

 Propuneri pentru Planul strategic 2020, ţinând cont de principalele obiective ce trebuie 

îndeplinite şi de indicatorii de performanţă minimali stabiliţi pentru serviciul poliţienesc în 

anul 2020; 

 Informare cu privire la şedinţa de lucru comună ATOP Bihor – ATOP Alba, cu 

participarea autorităţilor şi instituţiilor publice locale din zonă, pentru îmbunătătirea 

traficului auto din staţiunile montane Vârtop şi Arieşeni în sezonul de iarnă, din data de 5 

decembrie 2019, la sediul Primăriei Arieşeni. 

 

Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, 

Simone ALBANI - ROCCHETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Viorel LUCULESCU  

Secretariat ATOP Alba 
 


