
 
 

 

 
 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE  

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ A JUDEŢULUI ALBA  

PE SEMESTRUL I AL ANULUI 2019 

 

Luna Ianuarie 2019 (plen): 

 S-a aprobat Planul Strategic pentru anul 2019 al Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică a judeţului Alba; 

 Discuţii privind Planul tematic ATOP pentru  anul în curs 2019. 

 

Luna Februarie 2019 (plen): 

Sunt prezentate: 

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

activităţilor desfăşurate în vederea asigurării climatului normal de siguranţă în anul 

2018; 

- Informare privind activitatea de soluţionare a petiţiilor şi audienţelor adresate 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba în anul 2018; 

- Discuţii privind Planul tematic ATOP pentru  anul în curs 2019. 

- Planul Strategic pentru anul 2019 al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului 

Alba este prezentat în şedinţa Consiliului Judeţean Alba din luna februarie 2019, de către 

domnul Simone Albani Rocchetti - consilier judeţean, Preşedintele Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Alba  

 

Luna Martie 2019 (comisii): 

- Comisia nr. 1 ATOP: 

a. Elaborarea Planului tematic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pe 

anul 2019 – Comisia nr. 1;  

b. Rezultatele obţinute şi analiza misiunilor desfăşurate de Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Unirea” a Județului Alba în anul 2018; 

c. Informarea domnului Ciprian ŢIMONEA, director “Arieşul S.A” pe tema 

“Operatorii de transport public judeţean vs. transportul ilegal de persoane în zona 

Munţilor Apuseni”. 

- Comisia nr. 2 ATOP: 

a. Elaborarea Planului tematic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pe 

anul 2019 – Comisia nr. 2;  

b. Analiza misiunilor de asigurare a ordinii publice la nivelul judeţului Alba în anul 

2018 de către Inspectoratul Județean de Jandarmi “Avram Iancu” Alba. 

 

 

ROMÂNIA 

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ 

ALBA 
 



- Comisia nr. 3 ATOP: 

a. Elaborarea Planului tematic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pe 

anul 2019 - Comisia 3; 

b. Stadiul dinamicii indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc 

local în anul 2018. 

 

Luna Aprilie 2019 (comisii şi plen): 

- Comisia nr. 1 ATOP: 

a. Aprobarea Planului tematic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pe anul 

2019 – Comisia nr. 1;  

b. Informare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” a Județului Alba 

privind derularea activităţilor de simulare în caz de dezastre (cutremur, inundaţii 

etc.).  

c. Rezultatele obţinute de efectivele Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba în perioada 

premergătoare şi pe timpul sezonului rece 2018 – 2019.  

- Comisia nr. 2 ATOP: 

a. Aprobarea Planului tematic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pe anul 

2019 – Comisia nr. 2;  

b. Raport sinteză a activităţii desfăşurate de R.A.R Reprezentanta Alba în trimestrul I 

al anului 2019.  

- Comisia nr. 3 ATOP: 

a. Aprobarea Planului tematic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pe anul 

2019 - Comisia 3; 

b. Informare asupra activităţilor Direcţiei Poliţiei Locale a Municipiului Alba Iulia, 

prevăzute în Planul de ordine şi siguranţă publică pentru anul 2018;  

c. Informare privind evaluarea activităţilor desfăşurate şi rezultatele obţinute de 

Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Alba în anul 2018; 

d. Informare a Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba privind problemele de ordine 

publică în unităţile şcolare din Judeţul Alba.  

- Plen: 

a. Prezentarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările 

cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului 

de Poliţie Judeţean Alba; 

b. Hotărâre ATOP privind aprobarea Proiectului pentru creşterea capacităţii 

operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a 

structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba: 

 Se recomandă Consiliului Judeţean Alba, cuprinderea sumei de 707.300,00 

lei, estimată prin Proiectul Inspectoratului de Poliţie Judeţean, în bugetul 

iniţial pe anul 2019 al Judeţului Alba, pentru dotarea acestei instituţii cu 

tehnică IT, în scopul creşterii capacităţii operaţionale la nivelul structurilor 

inspectoratului şi a creşterii nivelului de siguranţă al cetăţenilor din judeţul 

Alba; 

 Se adoptă Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 79 din 12 aprilie 2019 

privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea proiectului 

de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările 

cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor 

Inspectoratului de Poliție Județean Alba” încheiat între UAT - Judeţul Alba 

prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba.  



c. Aprobarea Planului tematic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pe anul 

2019;  

d. Măsurile preventive în domeniul situaţiilor de urgenţă constituite la nivelul 

judeţului Alba pe durata Sărbatorilor Pascale;  

e. Analiza misiunilor de asigurare a ordinii publice la nivelul judeţului Alba în anul 

2018 de către Inspectoratul Județean de Jandarmi “Avram Iancu” Alba;  

f. Informare asupra activităţilor Direcţiei Poliţiei Locale a Municipiului Alba Iulia, 

prevăzute în Planul de ordine şi siguranţă publică pentru anul 2018.  

 

Luna Mai 2019 (comisii): 

- Comisia nr. 1 ATOP: 

a. Măsuri pentru asigurarea unui climat normal de ordine şi siguranţă publică pe 

timpul vizitei PAPEI FRANCISC la Blaj; 

b. Stadiul dinamicii indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc 

pe trimestrul I al anului 2019; 

c. Informare privind măsurile stabilite pentru asigurarea unui climat de siguranţă 

civică pe timpul campaniei electorale şi în ziua alegerilor europarlamentare din 26 

mai 2019.  

- Comisia nr. 2 ATOP: 

a. Raport de analiză a activităților comisiei nr. 2 din cadrul ATOP Alba cu incidenţă 

în domeniul ordinii și siguranței publice.  

- Comisia nr. 3 ATOP: 

a. Analiza activităţilor desfăşurate de Direcţia Poliţiei Locale a Municipiului Alba în 

primele 4 luni ale anului 2019; 

b. Informare privind măsurile stabilite pentru asigurarea unui climat de siguranţă 

civică pe timpul campaniei electorale şi în ziua alegerilor europarlamentare din 26 

mai 2019; 

c. Măsuri pentru asigurarea unui climat normal de ordine şi siguranţă publică în 

perioada sezonului estival 2019.  

 

Luna Iunie 2019 (comisii): 

- Comisia nr. 1 ATOP: 

a. Informare privind măsurile stabilite pentru asigurarea unui climat normal de ordine 

şi siguranţă publică şi evoluţia situaţiei operative înregistrate la nivelul judeţului 

Alba pe timpul campaniei electorale şi în ziua alegerilor europarlamentare din data 

de 26 mai 2019 - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba;  

b. Informare privind măsurile stabilite pentru asigurarea unui climat normal de ordine 

şi siguranţă publică pe timpul vizitei Papei Francisc la Blaj din data de 2 iunie 2019 

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba;  

- Comisia nr. 2 ATOP: 

a. Informare privind măsurile stabilite pentru asigurarea unui climat normal de ordine 

şi siguranţă publică şi evoluţia situaţiei operative înregistrate la nivelul judeţului 

Alba pe timpul campaniei electorale şi în ziua alegerilor europarlamentare din data 

de 26 mai 2019 - Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba; 

b. Informare privind măsurile stabilite pentru asigurarea unui climat normal de ordine 

şi siguranţă publică pe timpul vizitei Papei Francisc la Blaj din data de 2 iunie 2019 

- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Avram Iancu” Alba; 

c. Cooperarea interinstituțională sub coordonarea Instituției Prefectului Judeţul Alba 

în domeniul ordinii și siguranței publice.  

 

 



- Comisia nr. 3 ATOP: 

a. Informare privind măsurile stabilite pentru asigurarea unui climat normal de ordine 

şi siguranţă publică şi evoluţia situaţiei operative înregistrate la nivelul municipiului 

Alba Iulia pe timpul campaniei electorale şi în ziua alegerilor europarlamentare din 

data de 26 mai 2019 - Poliţia Locală Alba Iulia; 

b. Informare privind măsurile stabilite pentru asigurarea unui climat normal de ordine 

şi siguranţă publică în municipiul Alba Iulia în perioada sezonului estival 2019 - 

Poliţia Locală Alba Iulia. 

- Informare privind activitatea desfăşurată de Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog Alba în anul 2018 şi în primul trimestru al anului 2019, în privinţa 

prevenirii, evaluării, consilierii şi luptei împotriva consumului de droguri printre tinerii din 

municipiul Alba Iulia, respectiv din judeţul Alba, precum şi măsurile preconizate a fi luate 

pe viitor pentru combaterea acestui flagel – prezentată de Dna. Comisar Şef Cristina 

BRAŞOVAN şi dl. Director Claudiu DUŞA, coordonatorii Centrului Regional de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba.  

 

Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, 

Simone ALBANI - ROCCHETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Viorel LUCULESCU 

Secretariat ATOP Alba 

 


