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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
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 
 
 

 
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna aprilie 2020; 

  Luând în dezbatere:  
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre 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; 
 - Hotărârea nr. 2 din 20 martie 2020 a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba 
privind aprobarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi 
pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba. 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare; 

- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 2144-2157 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 18 lit. b, art. 22 alin. 1 și art. 44 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei Române, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se aprobă implementarea Proiectului „Creşterea capacităţii operaţionale la 
solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de 
Poliție Județean Alba” -  conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între UAT - Judeţul Alba prin 
Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pentru implementarea 
Proiectului „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii 
de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba” - conform anexei nr. 2 - 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modelul Contractului de împrumut de folosinţă (Comodat) şi anexa 
acestuia, conform anexelor nr. 3 și nr. 4 - părți integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi 
bugete, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi 
Serviciului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.             



 Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
Inspectoratului de Poliţie Județean Alba, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, Direcției 
juridică și administraţie publică,  Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcției gestionarea 
patrimoniului şi Serviciului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Alba. 

 
                                 Avizat pentru legalitate 
             PREŞEDINTE,    SECRETAR GENERAL       

             Ion DUMITREL                       Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 80 
Alba Iulia,  7 aprilie 2020 

 
Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Direcţiei juridică și administraţie publică şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către următoarele comisii 
de specialitate: 

Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii 
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri  



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a  
   Consiliului Județean Alba nr. 80/7 aprilie 2020 
 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE 
JUDEŢEAN ALBA 

 

 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P R O I E C T  

PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE LA SOLICITĂRILE 
CETĂŢENILOR ŞI PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INVESTIGARE A 

STRUCTURILOR INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN ALBA  
 
 
ARGUMENTE: 
Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică, a reprezentat 

permanent o prioritate pentru instituţia noastră, care, prin structurile sale a căutat să identifice 
cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv.  

I. În cursul anului 2020 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va continua acţiunile 
pentru creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor, menţinerea sub control a 
fenomenului infracţional, prevenirea şi combaterea acestuia şi va urmări realizarea reformelor 
instituţionale şi intensificarea acţiunilor poliţieneşti, în colaborare şi cu sprijinul partenerilor 
sociali. 

 Având în vedere modificările actuale referitoare la fluxul de resurse umane existente la 
nivelul unităţii, cerinţa de securitate și protecție a datelor nu poate fi dusă la îndeplinire fără 
mijloacele tehnice adecvate, în măsură să asigure o mai mare versatibilitate în asigurarea 
managementul subunităţilor teritoriale.  

 Dezvoltarea şi menţinerea acestei caracteristici a managementului, în cazul acestor 
structuri teritoriale, este interdependentă şi de asigurarea unor măsuri ridicate de securitate si 
protecție, având în vedere deţinerea şi folosirea unor bunuri, valori, documente privind 
gestionarea patrimoniului, suporturi de stocare a datelor, informaţiilor clasificate. 

Astfel, este imperios necesară creşterea cantitativă şi calitativă a echipamentelor tehnice, 
pentru componenta de procesare IT profesională şi folosirea acestora în activităţile specifice, la 
nivelul tuturor structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, aceasta urmând a conduce la 
eficientizarea serviciului poliţienesc.  

 Un obiectiv important al Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba îl reprezintă şi 
îmbunătăţirea imaginii poliţiei, prin adoptarea unei atitudini adecvate, achiziționarea unor staţii 
de lucru performante, care să sporească operativitatea şi prin asigurarea unei intervenţii prompte 
la evenimentele semnalate.  

Ne-am propus ca, în anul 2020 să continuăm reformele instituţionale, în interesul 
cetăţenilor şi vom acţiona, cu prioritate, pentru:  

- creşterea gradului de siguranţă publică a cetăţeanului prin prezenţa activă, în stradă, a 
poliţiştilor. 

- asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor; 
- prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeosebi a celor cu violenţă; 
- apărarea integrităţii proprietăţii publice şi private; 
- prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiară şi, în special, a corupţiei; 
- intervenţia cu operativitate la semnalările prin Serviciul Naţional Unic pentru Apeluri de 

Urgenţă „112” şi reducerea timpilor de intervenţie;  



- asigurarea protecției datelor cu caracter personal la nivelul structurilor inspectoratului; 
- îmbunătăţirea parteneriatului cu societatea civilă; 
 
 În general, eficienţa acţiunilor desfăşurate este condiţionată de realizarea unor 

parteneriate, care să asigure furnizarea sprijinului, ajutorului şi încurajarea pentru o 
participare activă a tuturor factorilor responsabili.  

 
Participarea autorităţilor publice locale oferă un suport important, atât pentru 

profesioniştii implicaţi în combaterea criminalităţii, cât şi pentru cetăţeni în calitate de 
beneficiari ai serviciilor oferite de instituţiile statului. 

 În acest context, se impune intensificarea acţiunilor Inspectoratului de Poliţie al 
Judeţului Alba în colaborare şi cu sprijinul partenerilor sociali, în scopul îmbunătăţirii 
serviciilor publice de interes local privind ordinea şi siguranţa publică şi situaţiile de urgenţă. 

 
În vederea asigurării coordonatelor menţionate, este necesară achiziţionarea de tehnică 

IT, echipamente foto-video, instrumente optice, aparate de spalat cu presiune  și sisteme de 
ventilare de tip HVAC . 

 
SCOP:     
1. Asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacităţii operaționale la 

nivelul structurilor inspectoratului. 
2. Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru 

prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional.  
3. Asigurarea transparenței modului de intervenție al polițiștilor la evenimentele. 

 
OBIECTIVE: 
1. Eliminarea unor neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică IT, astfel încât 

să se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor polițienești. 
 

ACTIVITĂŢI:  
1. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba - Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică a următoarelor bunuri materiale: 
a. Stații de lucru MF stocare 
b. Multifuncțională A3 color 
c. Stații de lucru MF 
d. Laptopuri 
e. Aparatură foto  
f. Echipamente video  
g. Instrumente optice 
h. Aparate de spalat cu presiune 
i. sisteme de ventilare de tip HVAC 

 
 

BENEFICIARI: 
Beneficiari direcți ai proiectului: 

• Structurile din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba. 
• Polițiștii și personalul contractual din cadrul structurilor inspectoratului 

Beneficiari indirecți: 
• Cetățenii 
• Societatea civilă 

 
ECHIPA DE COORDONARE A PROIECTULUI 
• Conducerea inspectoratului  
• Serviciul Cabinet 
• Serviciul Logistic 
• Serviciul Comunicații și Informatică 

 



GRUP ŢINTĂ 
• Cetăţenii judeţului Alba care vor beneficia de un serviciu poliţienesc de calitate şi 

operativitate crescută. 
 

PARTENERI 
• Consiliul Judeţean Alba prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 
• Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

 
LOC DE IMPLEMENTARE:  
Județul Alba 

 
REZULTATE AŞTEPTATE: 
• Creşterea dotării cu tehnică IT, astfel încât să se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei 

activităţilor polițienești. 
• Scăderea numărului de ultraje asupra polițiștilor 

 
INDICATORI DE EVALUARE:  

 CANTITATIVI: 
• Numărul de documente procesate. 
• Numărul de analize proiectate. 

 CALITATIVI: 
• Creşterea eficienţei activităţilor polițienești. 
• Creşterea gradului de siguranţă a cetățenilor.  

  
ANEXA 1 

 
BUGET ESTIMATIV 

 

Echipamente IT&C UM Cantitate 
Preț/Buc 
cu TVA Valoare 

Stații de lucru MF stocare buc 12 12000 144000 
Multifuncțională A3 color(subunităţi,servicii) buc 1 15000 15000 
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii operative) buc 30 4100 123000 
Laptop buc 20 3000 60000 
Kit aparat foto  buc 10 5663 56630 
Camera video  buc 2 4119 8238 
Telemetru   buc 1 2849 2849 
Binoclu cu filmare buc 1 2937 2937 
Aparat de spalat cu presiune buc 12 2740 32880 
Sistem  ventilare al spațiilor de tip HVAC buc 3 4980 14940 

   
Total 

 
458.004,00 

 
 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA 
Şeful inspectoratului 
Comisar șef de poliţie 

 
DOGARU FLORIN CONSTANTIN 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
ALBA 

Preşedinte 
ION DUMITREL 

 
 
 
 
 
 



ANEXA 2 
 
 

SCURTĂ PREZENTARE A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE LA NIVELUL 
INSPECTORATULUI ÎN ANUL 2019 

 
În anul 2019 infracționalitatea judiciară și-a menținut trendul descendent. În județul Alba a 
crescut siguranța stradală și au fost înregistrate mai puţine accidente rutiere grave.   
 
În anul 2019, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a avut ca şi obiectiv prioritar creșterea 
gradului de siguranță şi protecție al cetățenilor, iar acţiunile desfăşurate au fost, în permanenţă, 
dedicate îndeplinirii acestui obiectiv.   
 
În domeniul prevenirii criminalităţii: în anul trecut au fost iniţiate şi implementate 22 de 
proiecte și campanii de informare şi prevenire şi s-au desfăşurat activităţi punctuale pe diferite 
segmente ale criminalităţii, în parteneriat cu instituţii, autorităţi publice locale şi ONG-uri.  
 
În ceea ce priveşte combaterea criminalităţii - din analiza datelor statistice rezultă că în anul 
2019, la nivelul structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au fost înregistrate cu 2,7 % 
mai multe sesizări de infracţiuni decât în anul 2018. Infracționalitatea judiciară a scăzut cu 2 %,, 
infracţionalitatea economică a crescut cu 24 %, iar cea de altă natură a crescut cu 6 % . 
 
Ponderea semnificativă este deţinută de infracţionalitatea judiciară care reprezintă 58,7% din 
totalul infracţionalităţii sesizate, urmată de infracţionalitatea de altă natură cu 32,3% şi 
infracţionalitatea economico – financiară cu 9 %. 
 
În funcţie de mediul în care au fost comise se constată că din totalul infracţiunilor sesizate, 
65,7% au fost înregistrate în mediul urban, indicator care a crescut faţă de anul 2018 cu 2,8%, iar 
34,3% au fost înregistrate în mediul rural (indicator care a scăzut faţă de 2018 cu 1,9 % ).  
 
Criminalitatea stradală: În anul 2019 au fost înregistrate 181 de infracțiuni stradale, cu 16,2% 
mai puține față de  anul 2018, respectiv 169 în mediul urban şi 12 în mediul rural.  
 
Din totalul infracţiunilor stradale sesizate, 85 % sunt infracţiuni de furt, 25 % dintre acestea fiind 
furturi din auto, iar 29 % sunt furturi din buzunare. Din analiza acestor fapte rezultă că furturile 
din auto au scăzut de la 49 la 39 de infracţiuni, furturile de componente din exteriorul auto au 
scăzut de la 9 la 8 infracţiuni, iar furturile din societăţi comerciale au scăzut de la 13 la 5 
infracţiuni;  
  
În cursul anului 2019, au fost înregistrate 27 de infracţiuni stradale comise cu violenţă. 
  
În anul 2019, poliţiştii au descoperit în flagrant 1.295 de infracţiuni, cu 12 % mai multe decât în 
anul 2018. 
 
Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice: Activitatea şi rezultatele obţinute pe 
linia menţinerii ordinii şi siguranţei publice a fost analizată permanent, inclusiv în cadrul 
şedinţelor săptămânale la care au participat şi reprezentanţii Inspectoratului Județean de 
Jandarmi. 
 
Constituirea patrulelor de ordine şi siguranţă publică s-a realizat în conformitate cu prevederile 
dispoziţiilor din domeniu, patrulele fiind de poliţie, mixte poliţie - jandarmi, independente de 
jandarmi şi în unele cazuri au fost realizate și în colaborare cu poliţia locală. 
 
Media zilnică a dispozitivelor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice urban-rural a fost de 
125 de polițiști și 46 de jandarmi.  
 
În mediul urban au fost distribuiți zilnic în medie 42 de polițiști și 42 de jandarmi, iar în mediul 
rural 83 de polițiști și 6 jandarmi. 



 
Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii în mediul urban: În anul 2019 s-a intensificat 
activitatea de patrulare pentru sporirea gradului de siguranță a cetățenilor prin creșterea 
vizibilității şi a capacităţii de intervenţie, realizându-se dispozitive viabile şi flexibile care să 
poată fi uşor adaptate sau reorientate pentru îndeplinirea unor misiuni neprevăzute ori rezolvarea 
situaţiilor deosebite. 
 
Polițiștii din structurile de ordine publică, din mediul urban, au constatat 443 de infracţiuni 
flagrante, au intervenit la 6.696 de evenimente, au aplicat 11.239 de sancţiuni contravenţionale, 
au soluţionat 595 de sesizări și au aplanat 76 de stări conflictuale. 
 
Criminalitatea în mediul rural: În mediul rural a fost înregistrată 25% din totalul criminalităţii 
sesizate. 
 
Infracţiunea de furt în mediului rural a înregistrat o scădere față de anul 2018, de la 467  la  432 
infracțiuni (-35).  
 
Furturile din locuinţe, în mediul rural au scăzut de la 102 la 98, iar furturile din societăţi 
comerciale au crescut de la 28 la 35 infracţiuni (+7) 
 
Infracţiunile de tâlhărie sesizate au scăzut de la 3  la 2 în 2019 . 
 
Siguranţa în şcoli: În anul 2019, prioritatea inspectoratului a fost creşterea siguranţiei în 
unităţile de învăţământ. Astfel, a fost pus în aplicare Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru 
creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei 
juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba. 
 
Infracţionalitatea sesizată în mediul şcolar s-a menținut la același nivel ca şi în anul 2018, 
respectiv 18 infracţiuni.  
 
Majoritatea infracţiunilor sesizate în mediul şcolar au fost furturi şi loviri. Toate infracțiunile s-
au comis in interiorul unităților de învățământ și nu în proximitatea acestora. 
 
În judeţul Alba nu au fost înregistrate evenimente deosebite sau infracţiuni grave în care să fie 
implicaţi elevi sau fapte prin care să fi fost afectat procesul de învăţământ ori să fi fost 
primejduită grav viaţa, integritatea corporală ori sănătatea elevilor sau cadrelor didactice. 
 
Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă: În anul 2019 au fost înregistrate 11 infracţiuni comise 
cu mare violenţă, cu 5 mai puține decât în anul 2018. 
Astfel, infracţiunile de omor au scăzut cu două fapte față de anul 2018, (3 fapte), iar cele de 
tentativă de omor au scăzut cu 5 fapte, de la 6 la 1.  
 
 Nu a fost înregistrată nicio infracțiune de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, iar 
infracțiunile de vătămare corporală au înregistrat o creştere cu 3 fapte faţă de anul 2018, de la 4 
la 7 fapte.  
 
Criminalitatea contra patrimoniului : Au fost sesizate 3.365 de infracţiuni contra patrimoniului 
(70.3% din totalul infracțiunilor judiciare) infracţionalitate care a scăzut cu 0,62 % faţă de anul 
2018. 
 
Furturile, cel mai important segment infracţional al acestei categorii, reprezintă 59,16%, procent 
ce a scăzut cu 3,2%  față de anul 2018.  
 
În 2019 au fost sesizate 22 infracțiuni de tâlhărie, cele mai multe (7), prin smulgere de obiecte.  
 
Protejarea patrimoniului cultural naţional:  
 



În cadrul activităţilor de urmărire penală a fost întocmită şi trimisă autorităţilor judiciare 
competente o comisie rogatorie autorităţilor competente din Monaco. În urma efectuării de 
investigații au fost identificate monede Koson exportate ilegal din România, precum și 
colecționarii români care au cumpărat astfel de monede. 
 
Au fost identificate alte 43 bunuri de provenienţă arheologică (monede, podoabe, obiecte de 
cult), date în urmărire, solicitate prin comisie rogatorie internațională pentru indisponibilizare, 
recuperare/repatriere (Germania, Monaco etc.) 
 
Au fost confiscate 7 detectoare de metale deținute ilegal. Au fost aplicate 7 sancțiuni 
contravenționale, din care două cu aplicarea amenzii de câte 25.000 de lei. 
 
Infracţionalitatea în domeniul silviculturii și pisciculturii: Pentru prevenirea şi combaterea 
tăierilor ilegale şi sustragerii de arbori din fondul forestier naţional la nivelul  IPJ ALBA, s-a 
acționat conform Planului Cadru de Acţiune ”SCUTUL PĂDURII 2019” 
       
În anul 2019, în urma activităţilor şi acţiunilor desfăşurate au fost înregistrate 267 dosare penale 
și soluţionate 262, au fost aplicate 556 de sancţiuni contravenţionale, şi a fost confiscată 
cantitatea de 5.356 metri cubi de material lemnos, mai mult cu 1.494 metri cubi decât în anul 
2018. 
 
Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, au fost constatate 17  infracţiuni, fiind 
aplicate 75 de sancţiuni contravenţionale. 
 
Urmărire şi extrădare:  
La începutul anului 2019  se aflau în evidenţa inspectoratului 110 persoane urmărite naţional (66 
cu mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, 3 cu mandate de arestare preventivă, 1 cu 
mandat european de arestare emise de alte state, unul pentru sentinţe de internare în centre 
educative şi 44 de persoane dispărute) din care 73 persoane urmărite şi la nivel internaţional. 
 
În cursul anului 2019, a fost dispusă măsura urmăririi naţionale faţă de 147 de persoane, dintre 
care : 41 pentru sustragerea de la executarea pedepsei cu închisoarea şi 106 persoane dispărute. 
Măsura urmăririi internaţionale a fost  solicitată  faţă de 31 de persoane despre care se deţin date 
şi informaţii că au părăsit România, acestea posedând mandate de executare a pedepsei cu 
închisoarea; 
A fost revocată urmărirea naţională faţă de 156 de persoane 
 
În ceea ce priveşte persoanele dispărute/ plecate voluntar, la începutul anului 2019, Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Alba avea în evidenţă 44 de astfel de persoane, din care 7 minori.  
Pe parcursul anului 2019 s-au înregistrat 106 de dispariţii / plecări voluntare şi au fost soluţionate 
115  cazuri de dispariţii / plecări voluntare. La finalul anului 2019 nu a rămas nesoluționată nicio  
dispariție de minori, dintre cele semnalate în cursul anului.  
 
Criminalitatea transfrontalieră 
 
În perioada analizată s-a reușit identificarea a unui număr de 19 autovehicule de lux, an 
fabricație 2006-2018, căutate de autoritățile germane, britanice franceze, austriece și italiene. 
Aceste autovehicule fac parte din mărcile Alfa Romeo, Porche, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, 
AUDI, Volkswagen, Peugeot, Ford, Cooper, Hyundai.  
Pe linia armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase au fost sesizate un număr de 143 de  
infracţiuni și constatate prin începerea urmăririi penale in personam, un număr de 88 de 
infracțiuni. 
Pe linie de braconaj cinegetic au fost constatate 7 infracțiuni  prevăzute de Legea 407/2006 
privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic;  
Au fost ridicate în vederea confiscării 23 de arme, 58 de bucăţi de muniţie, 389 kg carne vânat, 
188 de tone îngrășăminte chimice și 184 kg articole pirotehnice şi au fost indisponibilizat un 
autoturism. 
Au fost emise 40 de dispoziţii de suspendare sau anulare a dreptului de port şi folosire a armelor. 



Criminalitatea economico – financiară: În 2019 au fost constatate 1.647 de infracţiuni de natură 
economico-financiară. Pentru infracţiunile constatate “in personam” şi declinate au fost sau sunt 
în curs de cercetare 690 de persoane.  
Au fost constatate 33 de infracţiuni de evaziune fiscală și au fost luate 32 de măsuri preventive. 
Activităţile desfăşurate sub coordonarea Grupului de Lucru Operaţional Alba, s-au concretizat în 
începerea urmăririi penale “in personam”, în 18 de dosare penale, pentru un număr de 33 de 
fapte. 
În domeniul infracţiunilor contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii au fost constatate 629 
infracţiuni de înșelăciune,  cu 391 mai multe decât în anul 2018.  
În cursul anului 2019, s-au organizat 15 acțiuni de amploare, în domeniul produselor accizabile, 
construcțiilor, proprietate intelectuală, transporturi, asigurări și prestări servicii; 
Acțiunile s-au desfășurat pe raza a 10 județe (Alba, Arad, Bihor, Cluj, Mureș, Maramureș, Sibiu, 
Constanța, Călărași și  București),  
Au fost efectuate 91 de percheziții 
Dosarele au avut ca obiect cercetarea unui număr de 63 persoane bănuite de fapte de evaziune 
fiscală, abuz în serviciu, delapidare, deținere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, 
înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătura privată care au avut ca scop prejudicierea bugetului 
de stat. 
În urma activităţilor desfăşurate au fost reţinuți 32 de suspecți.  
Siguranţa traficului rutier: Principalul obiectiv al polițiștilor rutieri din cadrul I.P.J. Alba a fost 
siguranța traficului rutier pe drumurile publice, asigurându-se continuitatea dispozitivului rutier, 
precum şi reorientarea unor elemente de dispozitiv pentru realizarea unei prezenţe active pe 
principalele drumuri naţionale, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens, 
în vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere. 
În anul 2019 s-a înregistrat reducerea numărului accidentelor grave de circulație, cu 7, faţă de 
anul 2018 și a persoanelor rănite grav cu 8.  
În cadrul acțiunilor punctuale, polițiștii rutieri au constatat, anul 2019, un număr de 784 de 
infracțiuni la regimul rutier, cele mai multe (201) fiind infracţiuni de conducere cu o alcoolemie 
peste limita legală, urmate de infracțiunile de conducere fără permis şi de conducere a unui 
autovehicul neînmatriculat.  
De asemenea au fost aplicate un număr de 37.971 de sancţiuni contravenţionale, cele mai multe 
(17.853) pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 200 celor care au depăşit viteza 
cu peste 50 km/h. 
Au fost reţinute în vederea suspendării 1.974 permise de conducere şi au fost retrase 796 de 
certificate de înmatriculare pentru diferite defecţiuni tehnice, lipsa inspecţiei tehnice periodice 
sau lipsa RCA.  
Principalele  cauze  ale producerii accidentelor grave de circulaţie au fost viteza neadaptată la 
condițiile de drum, neacordarea de prioritate, traversarea neregulamentară, pietoni pe partea 
carosabilă, neacordarea de prioritate pietoni și abateri bicicliști;  
Apeluri de urgenţă 112: În anul  2019, au fost înregistrate 21.523 de apeluri de urgenţă, cu 1.136 
mai multe decât în anul 2018. Din totalul evenimentelor semnalate, s-a impus intervenţia de 
urgenţă a poliţiştilor în 13.600 (63,1%) de cazuri. Dintre acestea, în mediul urban au fost 
semnalate 8.155 (59.9%), iar în mediul rural au fost semnalate 5.445 (40,4%).  
Obiectivele anului 2020: Pentru anul 2020, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va continua 
acţiunile ce vizează creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor, reducerea infracţionalităţii 
stradale, reducerea riscului rutier şi asigurarea climatului de legalitate pentru mediul  de afaceri.  
 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba este pregătit, atât din punct de vedere profesional cât şi 
logistic, pentru a-şi îndeplini cu succes misiunile şi pentru a pune în aplicare prevederile legale, 
astfel încât siguranţa cetăţenilor din judeţul nostru să nu fie afectată.  
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ACORD  DE COOPERARE 
pentru implementarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările 
cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Alba 
 

I. Părţile 
JUDEŢUL  ALBA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul 

Alba Iulia, Piața Ion. I. C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat legal prin domnul Ion 
DUMITREL - Preşedinte şi 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 
Iulia, str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul 
Comisar şef de poliţie, Florin Constantin DOGARU - Şeful inspectoratului, 
au convenit la încheierea prezentului acord.  

II.  Scopul  acordului 
Art. 1. Asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacităţii operaționale 

la nivelul structurilor inspectoratului. 
Art. 2. Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru 

prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional.  
III.  Obiectul acordului 
Art. 3. Implementarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările 

cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Alba. 

Art. 4. Eliminarea unor neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică IT, astfel 
încât să se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor polițienești.  

IV.  Durata acordului 
Art. 5. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi va avea o 

durată de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire. 
V.  Obligaţiile părţilor 
Art. 6. În îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care le revin conform legii, părţile vor 

avea următoarele obligaţii: 
JUDEŢUL ALBA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

a.) asigurarea sumei de 458.004,00 lei, din bugetul local al Judeţului Alba, reprezentând 
valoarea estimată pentru achiziţionarea echipamentelor IT&C şi a bunurilor necesare 
implementării proiectului, după cum urmează: 

Echipamente IT&C UM Cantitate 
Preț/Buc. 
cu TVA Valoare 

Stații de lucru MF stocare Buc. 12 12000 144000 
Multifuncțională A3 color(subunităţi,servicii) Buc. 1 15000 15000 
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii operative) Buc. 30 4100 123000 
Laptop Buc. 20 3000 60000 
Kit aparat foto  Buc. 10 5663 56630 
Camera video  Buc. 2 4119 8238 
Telemetru   Buc. 1 2849 2849 
Binoclu cu filmare Buc. 1 2937 2937 
Aparat de spalat cu presiune Buc. 12 2740 32880 
Sistem  ventilare al spațiilor de tip HVAC Buc. 3 4980 14940 

   
Total 

 
458.004,00 



b.) derularea procedurilor de achiziţii publice a echipamentelor IT&C şi a bunurilor 
necesare impementării proiectului; 

c.) transmiterea în folosinţă gratuită pentru dotarea structurilor Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Alba, a echipamentelor IT&C şi a bunurilor achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în 
cadrul proiectului. 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA  
a.) preluarea în folosinţă gratuită a echipamentelor IT&C şi a bunurilor achiziţionate de 

Consiliul Judeţean Alba în cadrul proiectului; 
b.) asigurarea personalului de specialitate necesar pentru punerea în funcţiune a bunurilor 

preluate în folosinţă gratuită; 
c.) asigurarea unei bune întreţineri şi exploatare corespunzătoare a echipamentelor IT&C 

şi a bunurilor preluate; 
d.) folosirea echipamentelor IT&C şi a bunurilor preluate în folosinţă gratuită exclusiv 

pentru realizarea scopului prezentului acord de cooperare;  
e.) prezentarea trimestrială către Consiliului Judeţean Alba şi Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică Alba a unui raport privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi 
rezultatele obţinute în urma implementării acestuia. 

Art. 7. Părţile au dreptul oricând de a propune şi alte activităţi considerate necesare în 
atingerea scopului comun şi realizarea activităţilor propuse în proiect.  

Art. 8. Părţile  vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
acestui acord. 

VI.  Comunicări 
Art. 9. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie 

să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât 
şi în momentul primirii. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax 
sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

Prezentul Acord a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
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CONTRACT DE  ÎMPRUMUT  DE  FOLOSINȚĂ 
(COMODAT) 

 

 
 
 
 
  
 

Art. 1. Părțile contractului 
 JUDEŢUL  ALBA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul 
Alba Iulia, B-dul Ion. I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat legal prin domnul ION 
DUMITREL - Preşedinte, în calitate de comodant,şi 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 
Iulia, str. Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul 
Comisar şef de poliţie, Florin Constantin DOGARU - Şeful inspectoratului, în calitate de 
comodatar; 

În temeiul prevederilor art. 2144 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 
modificările și completările ulterioare şi al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. ... din .... 
aprilie 2020 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, 
părţile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință (comodat), cu 
respectarea următoarelor clauze:  

Art. 2. Obiectul  contractului 
Comodantul remite comodatarului, prin împrumut de folosință gratuită (pe o perioadă 

de 5 ani, cu posibilitate de prelungire) următoarele mijloacele fixe: 
Echipamente IT&C UM Cantitate 

Stații de lucru MF stocare Buc. 12 
Multifuncțională A3 color(subunităţi,servicii) Buc. 1 
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii operative) Buc. 30 
Laptop Buc. 20 
Kit aparat foto  Buc. 10 
Camera video  Buc. 2 
Telemetru   Buc. 1 
Binoclu cu filmare Buc. 1 
Aparat de spalat cu presiune Buc. 12 
Sistem  ventilare al spațiilor de tip HVAC Buc. 3 

 în vederea implementării Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la 
solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba. 
 Bunurile vor fi predate pe bază de proces verbal de predare-primire, care va cuprinde 
toate accesoriile acestuia și care constituie anexă la prezentul contract.   
  Art. 3. Durata contractului 
 (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 ani, începând  cu data la care bunurile 
vor fi predate comodatarului pe bază de proces verbal. Pe durata de valabilitate a contractului 
bunurile predate se vor afla sub răspunderea juridică a comodatarului. 



 (2) Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen. 
 (3) Prezentul contract de prelungește de drept, fără alte formalități, pe aceiași perioadă 
menționată la alin. 1, dacă niciuna din părțile semnatare nu notifică cu 30 zile înainte de 
expirarea termenului contractului.  

Art. 4. Drepturile și obligațiile părților 
4.1. Comodantul are dreptul: 
a.) de a preda bunurile menţionate art. 2; 
b.) de a i se restitui  bunurile la încetarea contractului; 
c.) de a fi informat anual sau ori de câte ori i se cere despre starea în care se găsesc 

bunurile predate. 
4.2. Comodatarul are dreptul: 
a.) de a folosi bunurile pe perioada contractului în scopul realizării activităţilor propuse în 

cadrul proiectului. 
4.3. Comodantul se obligă: 
a.) să remită cu titlu gratuit bunurile la data încheierii contractului și să nu-l împiedice pe 

comodatar să le folosească pe perioada convenită; 
b.) să dea comodatarului un preaviz de 15 zile calendaristice dacă înțelege să denunțe  

unilateral contractul. 
4.4. Comodatarul se obligă: 
a.) să se îngrijească ca un bun proprietar de folosirea bunurilor remise  în comodat; 
b.) să folosească bunurile conform destinației lor; 
c.) să predea bunurile în stare de funcționare la data încetării contractului; 
d.) să respecte legislația în vigoare privind folosința bunurilor; 
e.) să răspundă pentru prejudiciile aduse terţilor prin folosirea bunurilor, pe întreaga 

durată a contractului.  
Art. 5.  Încetarea contractului 
Prezentul contract încetează: 
a.) prin denunțarea unilaterală a contractului, cu preaviz de 15 zile calendaristice; 
b.) prin restituirea bunurilor de către comodatar înaintea termenului prevăzut  în contract; 
c.) prin reziliere, dacă una dintre părți nu își execută una din obligațiile enumerate în 

prezentul contract; 
d.) dacă o parte cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul contract 

fără acordul celeilalte părți sau nu își execută una din obligațiile sale, după ce a fost avertizată, 
printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la 
rezilierea prezentului contract; 

e.) prin expirarea termenului prevăzut în contract. 
Art. 6. Riscuri 
6.1. Comodatarul va suporta riscurile deteriorării sau pieirii bunurilor în următoarele 

cazuri: 
 întrebuințarea contrar destinației lor; 
 folosirea bunurilor după încetarea prezentului contract; 
 neasigurarea gradului de siguranţă la utilizare a bunurilor; 
 folosirea lor în neconcordanţa cu specificaţiile şi caracteristicile tehnice ale acestora.  
6.2. În toate celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii bunurilor este suportat de 

comodant. 
Art. 7. Cazul fortuit și forța majoră 
Nici una din părțile contractului nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executare 

în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului 
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost 
cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege. 

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 
(patruzecișiopt) de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea 
limitării consecințelor lui. Ulterior acestui moment, părțile sau un reprezentant al acestora vor 
confirma printr-un înscris realitatea și exactitatea cauzei de forță majoră. 
 Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 
părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre 
ele să pretindă daune-interese.  



Cazul fortuit exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea 
pericolul, dacă nu a folosit bunul contrar destinaţiei şi dacă l-a restituit comodantului la termenul 
prevăzut de prezentul contract. 

Art. 8.   Notificări 
 În accepţiunea prezentului contract, orice notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită daca va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a 
prezentului contract. 
 În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de 
oficiul poştal primitor pe această confirmare. 
 Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi 
lucrătoare după cea în care a fost expediată. 
 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate 
în scris. 
 Art. 9.  Litigii 
 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 
reprezentanţii lor. 
 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile contractante 
se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

Art. 10.  Amendamente 
Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de a conveni 

modificarea clauzelor contractului prin act adițional semnat de reprezentanții legali ai acestora. 
Art. 11.  Clauze finale 

 Prevederilor prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil, precum și 
celelalte reglementări în vigoare în materie. 

Contractul însoțit de Procesul verbal de predare-primire, care este anexă și face parte 
integrantă din prezentul contract, s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte contractantă, toate având aceeași valoare juridică. 
 Prezentul contract s-a încheiat azi................ 
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Anexa nr. 4  la Proiectul de hotărâre a  
Consiliului Județean Alba nr. 80/7 aprilie 2020 

 
 

Anexa  
la Contractul de împrumut de folosinţă (comodat) 

Nr. ...../2020 
 

PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE 
a bunurilor care fac obiectul Contractului de împrumut de folosinţă (comodat)  

nr. ....../2020 
 

 Art. 1.  Prezentul document constituie Anexa la Contractul de împrumut de folosinţă 
(comodat)           nr. ......../2020. 

Art. 2. Judeţul Alba prin Consiliul Județean Alba predă, iar Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Alba primește și recepţionează următoarele bunuri:  

 
 

Echipamente IT&C UM Cantitate 
Preț/Buc. 
cu TVA Valoare 

Stații de lucru MF stocare Buc. 12   
Multifuncțională A3 color(subunităţi,servicii) Buc. 1   
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii operative) Buc. 30   
Laptop Buc. 20   
Kit aparat foto  Buc. 10   
Camera video  Buc. 2   
Telemetru   Buc. 1   
Binoclu cu filmare Buc. 1   
Aparat de spalat cu presiune Buc. 12   
Sistem  ventilare al spațiilor de tip HVAC Buc. 3   

   
Total 

 
 

 
 

Am predat: 
 

JUDEȚUL ALBA,  
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

                      PREȘEDINTE, 
                     
                     ION DUMITREL 

    
Am primit: 

 
INSPECTORATUL DE POLIŢIE    

JUDEŢEAN  ALBA                   
INSPECTOR ŞEF, 

Comisar şef de poliţie   
  FLORIN CONSTANTIN DOGARU 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi 

pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba 

 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba, întrunită în şedinţă extraordinară de plen în data de 

20 martie 2020; 

  Luând în dezbatere : 

 Proiectul de hotărâre pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru 

creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, 

înregistrat sub nr. 2/16.03.2020; 

 Raportul de specialitate nr. 2/16 martie 2020 al Președintelui  Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Alba privind aprobarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la 

solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului 

de Poliţie Judeţean Alba. 

   Având în vedere prevederile: 

          -  art. 44 alin. (1) și art. 44 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

         În temeiul art. 18 lit. a) şi  art. 19 alin. (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRÂȘTE: 

 

         Art. 1. Se aprobă Proiectul pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi 

pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, 

prezentat în Anexa – parte integrantă a acestui proiect de hotărâre. 

Art. 2. Se recomandă Consiliului Judeţean Alba, cuprinderea sumei de 458.004,00 lei – inclusiv 

TVA, estimată prin Proiectul prezentat la art. 1, în bugetul iniţial pe anul 2020 al Judeţului Alba şi 

alocarea acestei sume, printr-o convenţie de interes public judeţean încheiată între Consiliul Judeţean 

Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, pentru dotarea acestei instituţii cu bunuri şi tehnică IT, în 

scopul creşterii capacităţii operaţionale la nivelul structurilor sale şi a creşterii nivelului de siguranţă al 

cetăţenilor din judeţul Alba.   

         Prezenta hotărâre se comunică: 

              - Consiliului Judeţean Alba; 

             -  Inspectoratului de Poliție Judeţean Alba. 

 

Preşedinte, 

Simone ALBANI - ROCCHETTI 

 

 

Nr. 2 

Alba Iulia, 20 martie 2020 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ......... voturi „pentru”.  

Număr de membri ATOP Alba în funcţie: ........ 

Număr de membri ATOP Alba prezenţi: ........  

Număr voturi împotrivă: ....... 

Abţineri de la vot: .......           

ROMÂNIA 

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ 

ALBA 
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Anexa 

la Hotărâre a Autorităţii  Teritoriale de  Ordine  Publică Alba 
nr. 2 din 20  martie 2020 

 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE 
JUDEŢEAN ALBA 

 

 
 

Nr.                  /____________ 

 

       CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
 

 

 

 

 

 

 

Nr. _________/____________ 

 

 
 

P R O I E C T  
PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂȚII OPERAȚIONALE LA 

SOLICITĂRILE CETĂŢENILOR ŞI  
PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INVESTIGARE A 

STRUCTURILOR INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN ALBA  
 
 

ARGUMENTE: 
 
Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică, a reprezentat 

permanent o prioritate pentru instituţia noastră, care, prin structurile sale a căutat să identifice cele mai 
eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv.  

I. În cursul anului 2020 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va continua acţiunile pentru 
creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor, menţinerea sub control a fenomenului 
infracţional, prevenirea şi combaterea acestuia şi va urmări realizarea reformelor instituţionale şi 
intensificarea acţiunilor poliţieneşti, în colaborare şi cu sprijinul partenerilor sociali. 

 Având în vedere modificările actuale referitoare la fluxul de resurse umane existente la nivelul 
unităţii, cerinţa de securitate și protecție a datelor nu poate fi dusă la îndeplinire fără mijloacele tehnice 
adecvate, în măsură să asigure o mai mare versatibilitate în asigurarea managementul subunităţilor 
teritoriale.  

 Dezvoltarea şi menţinerea acestei caracteristici a managementului, în cazul acestor structuri 
teritoriale, este interdependentă şi de asigurarea unor măsuri ridicate de securitate si protecție, având în 
vedere deţinerea şi folosirea unor bunuri, valori, documente privind gestionarea patrimoniului, 
suporturi de stocare a datelor, informaţiilor clasificate. 

ROMÂNIA 
AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ 

ALBA 
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Astfel, este imperios necesară creşterea cantitativă şi calitativă a echipamentelor tehnice, pentru 
componenta de procesare IT profesională şi folosirea acestora în activităţile specifice, la nivelul tuturor 
structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, aceasta urmând a conduce la eficientizarea 
serviciului poliţienesc.  

 Un obiectiv important al Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba îl reprezintă şi îmbunătăţirea 
imaginii poliţiei, prin adoptarea unei atitudini adecvate, achiziționarea unor staţii de lucru performante, 
care să sporească operativitatea şi prin asigurarea unei intervenţii prompte la evenimentele semnalate.  

Ne-am propus ca, în anul 2020 să continuăm reformele instituţionale, în interesul cetăţenilor şi 
vom acţiona, cu prioritate, pentru:  

- creşterea gradului de siguranţă publică a cetăţeanului prin prezenţa activă, în stradă, a 
poliţiştilor. 

- asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor; 
- prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeosebi a celor cu violenţă; 
- apărarea integrităţii proprietăţii publice şi private; 
- prevenirea şi combaterea criminalităţii economico-financiară şi, în special, a corupţiei; 
- intervenţia cu operativitate la semnalările prin Serviciul Naţional Unic pentru Apeluri de 

Urgenţă “112” şi reducerea timpilor de intervenţie;  
- asigurarea protecției datelor cu caracter personal la nivelul structurilor inspectoratului; 
- îmbunătăţirea parteneriatului cu societatea civilă; 
 
 În general, eficienţa acţiunilor desfăşurate este condiţionată de realizarea unor parteneriate, 

care să asigure furnizarea sprijinului, ajutorului şi încurajarea pentru o participare activă a tuturor 
factorilor responsabili.  

 
Participarea autorităţilor publice locale oferă un suport important, atât pentru profesioniştii 

implicaţi în combaterea criminalităţii, cât şi pentru cetăţeni în calitate de beneficiari ai serviciilor 
oferite de instituţiile statului. 

 În acest context, se impune intensificarea acţiunilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 
Alba în colaborare şi cu sprijinul partenerilor sociali, în scopul îmbunătăţirii serviciilor publice de 
interes local privind ordinea şi siguranţa publică şi situaţiile de urgenţă. 

 
În vederea asigurării coordonatelor menţionate, este necesară achiziţionarea de tehnică IT, 

echipamente foto-video, instrumente optice, aparate de spalat cu presiune  și sisteme de ventilare de 
tip HVAC . 

 
SCOP:     

1. Asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacităţii operaționale la nivelul 
structurilor inspectoratului. 

2. Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru 
prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional.  

3. Asigurarea transparenței modului de intervenție al polițiștilor la evenimentele. 
 
OBIECTIVE: 
 

1. Eliminarea unor neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică IT, astfel încât să se 
realizeze creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor polițienești. 

 
ACTIVITĂŢI:  
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1. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba - Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică a următoarelor bunuri materiale: 

a. Stații de lucru MF stocare 
b. Multifuncțională A3 color 
c. Stații de lucru MF 
d. Laptopuri 
e. Aparatură foto  
f. Echipamente video  
g. Instrumente optice 
h. Aparate de spalat cu presiune 
i. sisteme de ventilare de tip HVAC 

 
 
BENEFICIARII: 
 
Beneficiari direcți ai proiectului: 

• Structurile din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba. 
• Polițiștii și personalul contractual din cadrul structurilor inspectoratului 

 
Beneficiari indirecți: 

• Cetățenii 
• Societatea civilă 

 
ECHIPA DE COORDONARE A PROIECTULUI 
 

• Conducerea inspectoratului  
• Serviciul Cabinet 
• Serviciul Logistic 
• Serviciul Comunicații și Informatică 

 
GRUP ŢINTĂ 
 

• Cetăţenii judeţului Alba care vor beneficia de un serviciu poliţienesc de calitate şi operativitate 
crescută. 

 
PARTENERI 

 
• Consiliul Judeţean Alba prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 
• Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

 
LOC DE IMPLEMENTARE: Județul Alba 
 
REZULTATE AŞTEPTATE: 

 
• Creşterea dotării cu tehnică IT, astfel încât să se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei 

activităţilor polițienești. 
• Scăderea numărului de ultraje asupra polițiștilor 

 
INDICATORI DE EVALUARE:  

 
 CANTITATIVI: 
 

• Numărul de documente procesate. 
• Numărul de analize proiectate. 
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 CALITATIVI: 
 

• Creşterea eficienţei activităţilor polițienești. 
• Creşterea gradului de siguranţă a cetățenilor.  

  
 
 

ANEXA 1:  
 

BUGET ESTIMATIV 
 

Echipamente IT&C UM Cantitate 
Preț/Buc 
cu TVA Valoare 

Stații de lucru MF stocare buc 12 12000 144000 
Multifuncțională A3 color(subunităţi,servicii) buc 1 15000 15000 
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii operative) buc 30 4100 123000 
Laptop buc 20 3000 60000 
Kit aparat foto  buc 10 5663 56630 
Camera video  buc 2 4119 8238 
Telemetru   buc 1 2849 2849 
Binoclu cu filmare buc 1 2937 2937 
Aparat de spalat cu presiune buc 12 2740 32880 
Sistem  ventilare al spațiilor de tip HVAC buc 3 4980 14940 

   
Total 

 
458.004,00 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA 

Şeful inspectoratului 
Comisar șef de poliţie 

 
DOGARU FLORIN CONSTANTIN 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

ALBA 

Preşedinte 

ION DUMITREL 
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ANEXA 2 
 
 
 

SCURTĂ PREZENTARE A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE LA NIVELUL 
INSPECTORATULUI ÎN ANUL 2019 

 
În anul 2019 infracționalitatea judiciară și-a menținut trendul descendent. În județul Alba a crescut 
siguranța stradală și au fost înregistrate mai puţine accidente rutiere grave.   
 
În anul 2019, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a avut ca şi obiectiv prioritar creșterea gradului de 
siguranță şi protecție al cetățenilor, iar acţiunile desfăşurate au fost, în permanenţă, dedicate 
îndeplinirii acestui obiectiv.   
 
În domeniul prevenirii criminalităţii: în anul trecut au fost iniţiate şi implementate 22 de proiecte și 
campanii de informare şi prevenire şi s-au desfăşurat activităţi punctuale pe diferite segmente ale 
criminalităţii, în parteneriat cu instituţii, autorităţi publice locale şi ONG-uri.  
 
În ceea ce priveşte combaterea criminalităţii - din analiza datelor statistice rezultă că în anul 2019, la 
nivelul structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au fost înregistrate cu 2,7 % mai multe 
sesizări de infracţiuni decât în anul 2018. Infracționalitatea judiciară a scăzut cu 2 %,, infracţionalitatea 
economică a crescut cu 24 %, iar cea de altă natură a crescut cu 6 % . 
 
Ponderea semnificativă este deţinută de infracţionalitatea judiciară care reprezintă 58,7% din totalul 
infracţionalităţii sesizate, urmată de infracţionalitatea de altă natură cu 32,3% şi infracţionalitatea 
economico – financiară cu 9 %. 
 
În funcţie de mediul în care au fost comise se constată că din totalul infracţiunilor sesizate, 65,7% au 
fost înregistrate în mediul urban, indicator care a crescut faţă de anul 2018 cu 2,8%, iar 34,3% au fost 
înregistrate în mediul rural (indicator care a scăzut faţă de 2018 cu 1,9 % ).  
 
Criminalitatea stradală: În anul 2019 au fost înregistrate 181 de infracțiuni stradale, cu 16,2% mai 
puține față de  anul 2018, respectiv 169 în mediul urban şi 12 în mediul rural.  
 
Din totalul infracţiunilor stradale sesizate, 85 % sunt infracţiuni de furt, 25 % dintre acestea fiind 
furturi din auto, iar 29 % sunt furturi din buzunare. Din analiza acestor fapte rezultă că furturile din 
auto au scăzut de la 49 la 39 de infracţiuni, furturile de componente din exteriorul auto au scăzut de la 
9 la 8 infracţiuni, iar furturile din societăţi comerciale au scăzut de la 13 la 5 infracţiuni;  
  
În cursul anului 2019, au fost înregistrate 27 de infracţiuni stradale comise cu violenţă. 
  
În anul 2019, poliţiştii au descoperit în flagrant 1.295 de infracţiuni, cu 12 % mai multe decât în anul 
2018. 
 
Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice: Activitatea şi rezultatele obţinute pe linia 
menţinerii ordinii şi siguranţei publice a fost analizată permanent, inclusiv în cadrul şedinţelor 
săptămânale la care au participat şi reprezentanţii Inspectoratului Județean de Jandarmi. 
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Constituirea patrulelor de ordine şi siguranţă publică s-a realizat în conformitate cu prevederile 
dispoziţiilor din domeniu, patrulele fiind de poliţie, mixte poliţie - jandarmi, independente de jandarmi 
şi în unele cazuri au fost realizate și în colaborare cu poliţia locală. 
 
Media zilnică a dispozitivelor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice urban-rural a fost de 125 de 
polițiști și 46 de jandarmi.  
 
În mediul urban au fost distribuiți zilnic în medie 42 de polițiști și 42 de jandarmi, iar în mediul rural 
83 de polițiști și 6 jandarmi. 
 
Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii în mediul urban: În anul 2019 s-a intensificat 
activitatea de patrulare pentru sporirea gradului de siguranță a cetățenilor prin creșterea vizibilității şi a 
capacităţii de intervenţie, realizându-se dispozitive viabile şi flexibile care să poată fi uşor adaptate sau 
reorientate pentru îndeplinirea unor misiuni neprevăzute ori rezolvarea situaţiilor deosebite. 
 
Polițiștii din structurile de ordine publică, din mediul urban, au constatat 443 de infracţiuni flagrante, 
au intervenit la 6.696 de evenimente, au aplicat 11.239 de sancţiuni contravenţionale, au soluţionat 595 
de sesizări și au aplanat 76 de stări conflictuale. 
 

Criminalitatea în mediul rural: În mediul rural a fost înregistrată 25% din totalul criminalităţii 
sesizate. 
 
Infracţiunea de furt în mediului rural a înregistrat o scădere față de anul 2018, de la 467  la  432 
infracțiuni (-35).  
 
Furturile din locuinţe, în mediul rural au scăzut de la 102 la 98, iar furturile din societăţi comerciale au 
crescut de la 28 la 35 infracţiuni (+7) 
 
Infracţiunile de tâlhărie sesizate au scăzut de la 3  la 2 în 2019 . 
 
Siguranţa în şcoli: În anul 2019, prioritatea inspectoratului a fost creşterea siguranţiei în unităţile de 
învăţământ. Astfel, a fost pus în aplicare Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului 
de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în 
zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba. 
 
Infracţionalitatea sesizată în mediul şcolar s-a menținut la același nivel ca şi în anul 2018, respectiv 18 
infracţiuni.  
 
Majoritatea infracţiunilor sesizate în mediul şcolar au fost furturi şi loviri. Toate infracțiunile s-au 
comis in interiorul unităților de învățământ și nu în proximitatea acestora. 
 
În judeţul Alba nu au fost înregistrate evenimente deosebite sau infracţiuni grave în care să fie 
implicaţi elevi sau fapte prin care să fi fost afectat procesul de învăţământ ori să fi fost primejduită 
grav viaţa, integritatea corporală ori sănătatea elevilor sau cadrelor didactice. 
 
Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă: În anul 2019 au fost înregistrate 11 infracţiuni comise cu 
mare violenţă, cu 5 mai puține decât în anul 2018. 
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Astfel, infracţiunile de omor au scăzut cu două fapte față de anul 2018, (3 fapte), iar cele de tentativă 
de omor au scăzut cu 5 fapte, de la 6 la 1.  
 
 Nu a fost înregistrată nicio infracțiune de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, iar infracțiunile de 
vătămare corporală au înregistrat o creştere cu 3 fapte faţă de anul 2018, de la 4 la 7 fapte.  
 
Criminalitatea contra patrimoniului : Au fost sesizate 3.365 de infracţiuni contra patrimoniului 
(70.3% din totalul infracțiunilor judiciare) infracţionalitate care a scăzut cu 0,62 % faţă de anul 2018. 
 
Furturile, cel mai important segment infracţional al acestei categorii, reprezintă 59,16%, procent ce a 
scăzut cu 3,2%  față de anul 2018.  
 
În 2019 au fost sesizate 22 infracțiuni de tâlhărie, cele mai multe (7), prin smulgere de obiecte.  
 
Protejarea patrimoniului cultural naţional:  
 
În cadrul activităţilor de urmărire penală a fost întocmită şi trimisă autorităţilor judiciare competente o 
comisie rogatorie autorităţilor competente din Monaco. În urma efectuării de investigații au fost 
identificate monede Koson exportate ilegal din România, precum și colecționarii români care au 
cumpărat astfel de monede. 
 
Au fost identificate alte 43 bunuri de provenienţă arheologică (monede, podoabe, obiecte de cult), date 
în urmărire, solicitate prin comisie rogatorie internațională pentru indisponibilizare, 
recuperare/repatriere (Germania, Monaco etc.) 
 
Au fost confiscate 7 detectoare de metale deținute ilegal. Au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale, 
din care două cu aplicarea amenzii de câte 25.000 de lei. 
 
Infracţionalitatea în domeniul silviculturii și pisciculturii: Pentru prevenirea şi combaterea tăierilor 
ilegale şi sustragerii de arbori din fondul forestier naţional la nivelul  IPJ ALBA, s-a acționat conform 
Planului Cadru de Acţiune ”SCUTUL PĂDURII 2019” 
       
În anul 2019, în urma activităţilor şi acţiunilor desfăşurate au fost înregistrate 267 dosare penale și 
soluţionate 262, au fost aplicate 556 de sancţiuni contravenţionale, şi a fost confiscată cantitatea de 
5.356 metri cubi de material lemnos, mai mult cu 1.494 metri cubi decât în anul 2018. 
 
Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, au fost constatate 17  infracţiuni, fiind aplicate 
75 de sancţiuni contravenţionale. 
 
Urmărire şi extrădare:  
La începutul anului 2019  se aflau în evidenţa inspectoratului 110 persoane urmărite naţional (66 cu 
mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, 3 cu mandate de arestare preventivă, 1 cu mandat 
european de arestare emise de alte state, unul pentru sentinţe de internare în centre educative şi 44 de 
persoane dispărute) din care 73 persoane urmărite şi la nivel internaţional. 
 
În cursul anului 2019, a fost dispusă măsura urmăririi naţionale faţă de 147 de persoane, dintre care : 
41 pentru sustragerea de la executarea pedepsei cu închisoarea şi 106 persoane dispărute. 
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Măsura urmăririi internaţionale a fost  solicitată  faţă de 31 de persoane despre care se deţin date şi 
informaţii că au părăsit România, acestea posedând mandate de executare a pedepsei cu închisoarea; 
A fost revocată urmărirea naţională faţă de 156 de persoane 
 
În ceea ce priveşte persoanele dispărute/ plecate voluntar, la începutul anului 2019, Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Alba avea în evidenţă 44 de astfel de persoane, din care 7 minori.  
Pe parcursul anului 2019 s-au înregistrat 106 de dispariţii / plecări voluntare şi au fost soluţionate 115  
cazuri de dispariţii / plecări voluntare. La finalul anului 2019 nu a rămas nesoluționată nicio  dispariție 
de minori, dintre cele semnalate în cursul anului.  
 
Criminalitatea transfrontalieră 
 
În perioada analizată s-a reușit identificarea a unui număr de 19 autovehicule de lux, an fabricație 
2006-2018, căutate de autoritățile germane, britanice franceze, austriece și italiene. Aceste 
autovehicule fac parte din mărcile Alfa Romeo, Porche, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, AUDI, 
Volkswagen, Peugeot, Ford, Cooper, Hyundai.  

Pe linia armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase au fost sesizate un număr de 143 de  
infracţiuni și constatate prin începerea urmăririi penale in personam, un număr de 88 de infracțiuni. 

Pe linie de braconaj cinegetic au fost constatate 7 infracțiuni  prevăzute de Legea 407/2006 privind 
vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic;  

Au fost ridicate în vederea confiscării 23 de arme, 58 de bucăţi de muniţie, 389 kg carne vânat, 188 de 
tone îngrășăminte chimice și 184 kg articole pirotehnice şi au fost indisponibilizat un autoturism. 

Au fost emise 40 de dispoziţii de suspendare sau anulare a dreptului de port şi folosire a armelor. 

Criminalitatea economico – financiară: În 2019 au fost constatate 1.647 de infracţiuni de natură 
economico-financiară. Pentru infracţiunile constatate “in personam” şi declinate au fost sau sunt în 
curs de cercetare 690 de persoane.  

Au fost constatate 33 de infracţiuni de evaziune fiscală și au fost luate 32 de măsuri preventive. 

Activităţile desfăşurate sub coordonarea Grupului de Lucru Operaţional Alba, s-au concretizat în 
începerea urmăririi penale “in personam”, în 18 de dosare penale, pentru un număr de 33 de fapte. 

În domeniul infracţiunilor contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii au fost constatate 629 
infracţiuni de înșelăciune,  cu 391 mai multe decât în anul 2018.  

În cursul anului 2019, s-au organizat 15 acțiuni de amploare, în domeniul produselor accizabile, 
construcțiilor, proprietate intelectuală, transporturi, asigurări și prestări servicii; 

Acțiunile s-au desfășurat pe raza a 10 județe (Alba, Arad, Bihor, Cluj, Mureș, Maramureș, Sibiu, 
Constanța, Călărași și  București),  

Au fost efectuate 91 de percheziții 

Dosarele au avut ca obiect cercetarea unui număr de 63 persoane bănuite de fapte de evaziune fiscală, 
abuz în serviciu, delapidare, deținere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, înșelăciune și 
fals în înscrisuri sub semnătura privată care au avut ca scop prejudicierea bugetului de stat. 
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În urma activităţilor desfăşurate au fost reţinuți 32 de suspecți.  

Siguranţa traficului rutier: Principalul obiectiv al polițiștilor rutieri din cadrul I.P.J. Alba a fost 
siguranța traficului rutier pe drumurile publice, asigurându-se continuitatea dispozitivului rutier, 
precum şi reorientarea unor elemente de dispozitiv pentru realizarea unei prezenţe active pe 
principalele drumuri naţionale, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens, în 
vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere. 

În anul 2019 s-a înregistrat reducerea numărului accidentelor grave de circulație, cu 7, faţă de anul 
2018 și a persoanelor rănite grav cu 8.  

În cadrul acțiunilor punctuale, polițiștii rutieri au constatat, anul 2019, un număr de 784 de infracțiuni 
la regimul rutier, cele mai multe (201) fiind infracţiuni de conducere cu o alcoolemie peste limita 
legală, urmate de infracțiunile de conducere fără permis şi de conducere a unui autovehicul 
neînmatriculat.  

De asemenea au fost aplicate un număr de 37.971 de sancţiuni contravenţionale, cele mai multe 
(17.853) pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 200 celor care au depăşit viteza cu 
peste 50 km/h. 

Au fost reţinute în vederea suspendării 1.974 permise de conducere şi au fost retrase 796 de certificate 
de înmatriculare pentru diferite defecţiuni tehnice, lipsa inspecţiei tehnice periodice sau lipsa RCA.  

Principalele  cauze  ale producerii accidentelor grave de circulaţie au fost viteza neadaptată la 
condițiile de drum, neacordarea de prioritate, traversarea neregulamentară, pietoni pe partea carosabilă, 
neacordarea de prioritate pietoni și abateri bicicliști;  

Apeluri de urgenţă 112: În anul  2019, au fost înregistrate 21.523 de apeluri de urgenţă, cu 1.136 mai 
multe decât în anul 2018. Din totalul evenimentelor semnalate, s-a impus intervenţia de urgenţă a 
poliţiştilor în 13.600 (63,1%) de cazuri. Dintre acestea, în mediul urban au fost semnalate 8.155 
(59.9%), iar în mediul rural au fost semnalate 5.445 (40,4%).  

Obiectivele anului 2020: Pentru anul 2020, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va continua 
acţiunile ce vizează creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor, reducerea infracţionalităţii stradale, 
reducerea riscului rutier şi asigurarea climatului de legalitate pentru mediul  de afaceri.  
 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba este pregătit, atât din punct de vedere profesional cât şi logistic, 
pentru a-şi îndeplini cu succes misiunile şi pentru a pune în aplicare prevederile legale, astfel încât 
siguranţa cetăţenilor din judeţul nostru să nu fie afectată.  
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REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre 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  

 
 

 
Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru anul 2020, a fost 

aprobat prin Hotărârea ATOP Alba nr. 1 din 23 ianuarie 2020 şi prezentat de către Președintele 
ATOP Alba în plenul ședinței Consiliului Judeţean Alba din 14 februarie 2020.  
 La Capitolul IV al Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba 
pentru anul 2020 se prevede că în anul 2020, din bugetul Consiliului Judeţean Alba vor fi alocate 
resurse financiare pe bază de proiecte pentru convenţiile de interes public judeţean încheiate de 
către Consiliul Judeţean Alba şi unele instituţii de ordine şi siguranţa publică din judeţul Alba, 
cum ar fi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Unirea” al Județului Alba sau Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Avran Iancu” Alba. 
 În acest sens, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a elaborat Proiectul pentru creşterea 
capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a 
structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, având ca scop – asigurarea unui serviciu 
poliţienesc de calitate, creşterea capacităţii operaţionale la nivelul structurilor inspectoratului şi 
creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru prevenirea, 
descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional şi ca obiectiv – eliminarea unor 
neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică IT, astfel încât să se realizeze creşterea 
calităţii şi eficienţei activităţilor poliţieneşti. 
 Proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba nr. 
2/20 martie 2020 şi prin acesta se are în vedere dotarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba 
cu echipamente IT&C şi bunuri a căror achiziţie se estimează la suma de 458.004,00 lei inclusiv 
TVA. 

Suma de 458.004,00 lei inclusiv TVA, reprezintă valoarea estimată pentru achiziţionarea 
unor echipamente IT&C şi bunuri necesare impementării proiectului, după cum urmează: 
 

Echipamente IT&C UM Cantitate 
Preț/Buc. 
cu TVA Valoare 

Stații de lucru MF stocare Buc. 12 12000 144000 
Multifuncțională A3 color(subunităţi,servicii) Buc. 1 15000 15000 
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii operative) Buc. 30 4100 123000 
Laptop Buc. 20 3000 60000 
Kit aparat foto  Buc. 10 5663 56630 
Camera video  Buc. 2 4119 8238 
Telemetru   Buc. 1 2849 2849 
Binoclu cu filmare Buc. 1 2937 2937 
Aparat de spalat cu presiune Buc. 12 2740 32880 
Sistem  ventilare al spațiilor de tip HVAC Buc. 3 4980 14940 

   
Total 

 
458.004,00 



Pentru ca echipamentele IT&C şi bunurile de mai sus să între în dotarea structurilor 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, se propune aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba 
a proiectului inspectoratului, precum şi aprobarea încheierii unui acord de cooperare între Judeţul 
Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pentru 
implementarea acestui proiect, pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia. 

Consiliul Judeţean Alba va avea obligaţia prin acest acord, de a asigura suma de 
458.004,00 lei, de a derula procedurile de achiziţii publice a echipamentelor IT&C şi bunurilor 
necesare impementării proiectului, bunurile achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în cadrul 
proiectului, fiind transmise în folosinţă gratuită Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba pentru 
dotarea structurilor acestuia. 

Prin acest acord, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va prelua în folosinţă gratuită 
bunurile achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în cadrul proiectului, va asigura personalul de 
specialitate necesar pentru punerea în funcţiune a bunurilor preluate în folosinţă gratuită, va 
asigura buna întreţinere şi exploatarea corespunzătoare a bunurilor preluate, iar trimestrial – va 
prezenta Consiliului Judeţean Alba şi Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba câte un 
raport privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi rezultatele obţinute în urma 
implementării acestuia. 

Predarea-preluarea bunurilor achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba pentru 
implementarea proiectului, se face prin proces verbal de predare-primire care va constitui Anexa 
la Contractul de împrumut de folosinţă (Comodat) încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul 
Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de 
prelungire a duratei. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art.182 alin. 2 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii județeni, 
de președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în 
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 80/7 aprilie 2020. 
 Ținând cont de prevederile legale mai sus menționate, propun analizarea Proiectului de 
hotărâre 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 în 
vederea supunerii lui spre dezbatere și aprobare în ședința ordinară a  Consiliului Județean Alba 
din luna aprilie 2020. 
 La redactarea prezentului referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

PREŞEDINTE 
Ion DUMITREL 
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Către 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ   

Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE   

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 
 
 

  
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese 
în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  

 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
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 
 
 

 Raportul de specialitate comun va fi redactat şi comunicat Secretarului general al 
judeţului Alba până în data de 23 aprilie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a 
şedinţei „ordinară” estimată a avea loc în data de 30 aprilie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 80/7 aprilie 2020 şi are ataşate următoarele 
documente: 
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre 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; 
 - Hotărârea nr. 2 din 20 martie 2020 a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba 
privind aprobarea Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi 
pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
 

 
SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
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 

 
 În conformitate cu art. 18 lit. a) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și 
funcționarea Poliției Române care prevede că Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 
“contribuie la elaborarea planului de activități și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de 
performanță minimali, având ca scop protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului 
de siguranță publică” și ale art. 20 din Hotărârea Guvernului României nr. 787/2002, privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al ATOP, care prevede că “anual, în 
cursul lunii decembrie, pe baza concluziilor desprinse în urma consultării populației și acelor 
rezultate din analiza situației operative la nivelul unităților administrativ - teritoriale, se 
întocmește un plan strategic pentru anul următor, cuprinzând principalele obiective ce trebuie 
îndeplinite de unitățile de poliție și indicatorii de performanță minimali”.  

Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba pentru anul 2020, a fost 
aprobat prin Hotărârea ATOP Alba nr. 1 din 23 ianuarie 2020 şi prezentat de către Președintele 
ATOP Alba în plenul ședinței Consiliului Judeţean Alba din 14 februarie 2020.  
 La Capitolul IV al Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba 
pentru anul 2020 se prevede că în anul 2020, din bugetul Consiliului Judeţean Alba vor fi alocate 
resurse financiare pe bază de proiecte pentru convenţiile de interes public judeţean încheiate de 
către Consiliul Judeţean Alba şi unele instituţii de ordine şi siguranţa publică din judeţul Alba, 
cum ar fi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Unirea” al Județului Alba sau Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Avran Iancu” Alba. 
 În acest sens, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba a elaborat Proiectul pentru creşterea 
capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a 
structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, având ca scop – asigurarea unui serviciu 
poliţienesc de calitate, creşterea capacităţii operaţionale la nivelul structurilor inspectoratului şi 
creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru prevenirea, 
descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional şi ca obiectiv – eliminarea unor 
neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică IT, astfel încât să se realizeze creşterea 
calităţii şi eficienţei activităţilor poliţieneşti. 
 Proiectul a fost aprobat prin  Hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba 
nr. 2/20 martie 2019 şi prin acesta se are în vedere dotarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Alba cu echipamente IT&C şi bunuri a căror achiziţie se estimează la suma de 458.004,00 lei 
inclusiv TVA. 

Suma de 458.004,00 lei inclusiv TVA, reprezintă valoarea estimată pentru achiziţionarea 
unor echipamente IT&C şi bunuri necesare impementării proiectului, după cum urmează: 
 

Echipamente IT&C UM Cantitate 
Preț/Buc. 
cu TVA Valoare 

Stații de lucru MF stocare Buc. 12 12000 144000 
Multifuncțională A3 color(subunităţi,servicii) Buc. 1 15000 15000 
Stații de lucru MF (Politiile 1-11, Servicii operative) Buc. 30 4100 123000 
Laptop Buc. 20 3000 60000 

Echipamente IT&C UM Cantitate Preț/Buc. Valoare 



cu TVA 
Kit aparat foto  Buc. 10 5663 56630 
Camera video  Buc. 2 4119 8238 
Telemetru   Buc. 1 2849 2849 
Binoclu cu filmare Buc. 1 2937 2937 
Aparat de spalat cu presiune Buc. 12 2740 32880 
Sistem  ventilare al spațiilor de tip HVAC Buc. 3 4980 14940 

   
Total 

 
458.004,00 

 
Pentru ca echipamentele IT&C şi bunurile de mai sus să între în dotarea structurilor 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, se propune aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba 
a proiectului inspectoratului, precum şi aprobarea încheierii unui acord de cooperare între Judeţul 
Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pentru 
implementarea acestui proiect, pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia. 

Consiliul Judeţean Alba va avea obligaţia prin acest acord, de a asigura suma de 
458.004,00 lei, de a derula procedurile de achiziţii publice a echipamentelor IT&C şi bunurilor 
necesare impementării proiectului, bunurile achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în cadrul 
proiectului, fiind transmise în folosinţă gratuită Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba pentru 
dotarea structurilor acestuia. 

Prin acest acord, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va prelua în folosinţă gratuită 
bunurile achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba în cadrul proiectului, va asigura personalul de 
specialitate necesar pentru punerea în funcţiune a bunurilor preluate în folosinţă gratuită, va 
asigura buna întreţinere şi exploatarea corespunzătoare a bunurilor preluate, iar trimestrial – va 
prezenta Consiliului Judeţean Alba şi Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba câte un 
raport privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi rezultatele obţinute în urma 
implementării acestuia. 

Predarea-preluarea bunurilor achiziţionate de Consiliul Judeţean Alba pentru 
implementarea proiectului, se face prin proces verbal de predare-primire care va constitui Anexa 
la Contractul de împrumut de folosinţă (Comodat) încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul 
Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de 
prelungire a duratei. 

Art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin dispozițiile art. 136 
alin. 3 lit. a, precizează că proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului 
județean însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de 
motivare se înregistrează şi se transmit de secretarul general al unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate în 
vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. 

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), 
alin. (4) şi art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, prin proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Alba va fi 
încheiat un Acord 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” între UAT - Judeţul Alba 
prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, având ca obiectiv 
principal - creșterea continuă a gradului de siguranță al cetățeanului, atât în mediul rural cât și 
în mediul urban, prin creşterea calităţii şi eficienţei activităţii Poliţiei în menţinerea şi asigurarea 
liniştii şi siguranţei publice. 

 
DIRECTOR EXECUTIV DJAP      DIRECTOR EXECUTIV DDB 
         Liliana NEGRUŢ                                               Marian-Florin AITAI 
 
 
 
Întocmit, 
Viorel LUCULESCU 
Comp. Administraţie Publică 
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