
 
 

 

 
 

 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE  

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ A JUDEŢULUI ALBA  

PE SEMESTRUL II AL ANULUI 2020 

 

Luna Iulie 2020 (plen - videoconferinţă): 

- Comisia nr. 1 ATOP a prezentat: 

 Informare privind evenimentele întâmpinate şi rezultatele obţinute pentru asigurarea 

climatului normal de siguranţă publică la nivelul judeţului Alba, odată cu 

introducerea măsurilor de relaxare la nivel naţional începând cu 1 iunie 2020;  

 Informare privind evenimentele întâmpinate şi rezultatele obţinute în domeniul 

situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Alba, odată cu introducerea măsurilor de 

relaxare la nivel naţional începând cu 1 iunie 2020. 

- Comisia nr. 2 ATOP a prezentat: 

 Informare privind evenimentele întâmpinate şi rezultatele obţinute în cadrul 

misiunilor de asigurare a ordinii publice la nivelul judeţului, odată cu introducerea 

măsurilor de relaxare la nivel naţional începând cu 1 iunie 2020. 

- Comisia nr. 3 ATOP a prezentat: 

 Informare privind evenimentele întâmpinate şi rezultatele obţinute ca urmare a 

activităţilor desfăşurate în vederea asigurării climatului normal de ordine şi 

siguranţă publică locală,  odată cu introducerea măsurilor de relaxare la nivel 

naţional începând cu 1 iunie 2020. 

- Plen: 

 Raport privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a 

judeţului Alba pe semestrul I al anului 2020. 

 

Luna August 2020 (comisii - videoconferinţă): 

- Comisia nr. 1 ATOP a prezentat: 

 Informare privind unele evenimente apărute şi modul de soluţionare a acestora, 

pentru asigurarea climatului normal de siguranţă publică la nivelul judeţului Alba, 

în contextul prelungirii Stării de alertă şi promulgării Legii Carantinării; 

 Informare privind unele evenimente apărute şi modul de soluţionare a acestora, în 

domeniul situaţiilor de urgenţă constituite la nivelul judeţului Alba, în contextul 

prelungirii Stării de alertă şi promulgării Legii Carantinării 

- Comisia nr. 2 ATOP a prezentat: 

 Informare privind unele evenimente apărute şi modul de soluţionare a acestora, în 

cadrul misiunilor de asigurare a ordinii publice la nivelul judeţului Alba, în 

contextul prelungirii Stării de alertă şi promulgării Legii Carantinării. 
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- Comisia nr. 3 ATOP a prezentat: 

 Informare privind unele evenimente apărute şi modul de soluţionare a acestora, ca 

urmare a activităţilor desfăşurate în vederea asigurării climatului normal de ordine 

şi siguranţă publică locală,  în contextul prelungirii Stării de alertă şi promulgării 

Legii Carantinării. 

 

Luna Septembrie 2020 (comisii - videoconferinţă): 

- Comisia nr. 1 ATOP a prezentat: 

 Informare privind măsurile stabilite la nivel judeţean pentru asigurarea unui climat 

de siguranţă civică pe timpul campaniei electorale, defăşurate în condiţii de 

pandemie, pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020, evenimente apărute şi 

modul de soluţionare a acestora; 

 Informare privind măsurile stabilite în domeniul situaţiilor de urgenţă constituite la 

nivelul judeţului Alba, pe timpul campaniei electorale, defăşurate în condiţii de 

pandemie, pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020, evenimente apărute şi 

modul de soluţionare a acestora. 

- Comisia nr. 2 ATOP a prezentat: 

 Analiza misiunilor de asigurare a ordinii publice la nivelul judeţului Alba, pe timpul 

campaniei electorale, defăşurate în condiţii de pandemie, pentru alegerile locale din 

27 septembrie 2020, evenimente apărute şi modul de soluţionare a acestora. 

- Comisia nr. 3 ATOP a prezentat: 

 Informare privind măsurile stabilite la nivel local pentru asigurarea unui climat de 

siguranţă civică pe timpul campaniei electorale, defăşurate în condiţii de pandemie, 

pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020, evenimente apărute şi modul de 

soluţionare a acestora. 

 

Luna Octombrie 2020 (comisii - videoconferinţă): 

- Comisia nr. 1 ATOP a prezentat: 

 Informare privind măsurile stabilite la nivel judeţean pentru asigurarea unui climat 

de siguranţă civică, în ziua alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice 

locale din 27 septembrie 2020, evenimente apărute şi modul de soluţionare a 

acestora;  

 Informare privind măsurile stabilite în domeniul situaţiilor de urgenţă constituite la 

nivelul judeţului Alba, în ziua alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice 

locale din 27 septembrie 2020, evenimente apărute şi modul de soluţionare a 

acestora; 

 Analiza perioadei de la începutul anului şcolar, din punct de vedere al dificultăţilor 

întâmpinate de elevi în condiţii de pandemie. Constatări, intervenţii efectuate, 

măsuri propuse. 

- Comisia nr. 2 ATOP a prezentat: 

 Analiza misiunilor de asigurare a ordinii publice la nivelul judeţului Alba, în ziua 

alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020, 

evenimente apărute şi modul de soluţionare a acestora; 



 Analiza perioadei de la începutul anului şcolar, din punct de vedere al dificultăţilor 

întâmpinate de elevi în condiţii de pandemie. Constatări, intervenţii efectuate, 

măsuri propuse. 

- Comisia nr. 3 ATOP a prezentat: 

 Informare privind măsurile stabilite la nivel local pentru asigurarea unui climat de 

siguranţă civică, în ziua alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale 

din 27 septembrie 2020, evenimente apărute şi modul de soluţionare a acestora; 

 Analiza perioadei de la începutul anului şcolar, din punct de vedere al dificultăţilor 

întâmpinate de elevi în condiţii de pandemie. Constatări, intervenţii efectuate, 

măsuri propuse. 

 

Luna Noiembrie 2020: 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba şi-a încheiat madatul de 4 ani, aferent 

perioadei 2016-2020. 

Mandatul membrilor autorităţii teritoriale de ordine publică este valabil până la 

următoarele alegeri locale pentru consiliul judeţean, urmând ca după alegerile locale să fie 

desemnată o altă componență pentru o perioadă de 4 ani. 

Având în vedere faptul că în 27 septembrie 2020, au avut loc alegerile locale pentru 

alegerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba şi a membrilor Consiliului Judeţean Alba, se 

impune să fie desemnată o altă componență a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, 

pentru următorii 4 ani. 

Desemnarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică este validată 

de consiliul judeţean, conform art. 17 alin. 3 din Legea nr. 218/2002, după parcurgerea paşilor 

procedurii de constituire a noului organism. 

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 254 din 30 octombrie 2020, au 

fost nominalizaţi reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba care vor face parte din Comitetul de 

organizare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică. 

Comitetul de organizare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, în forma completă 

potrivit legii, a fost desemnat prin Ordinul Prefectului Judeţului Alba nr. 491/11 noiembrie 2020. 

Prin adresa nr. 15966/11 noiembrie 2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 

25281/11 noiembrie 2020, Comitetul de organizare solicită consiliului judeţean, să desemneze 

câte 6 consilieri judeţeni - ca membri ai autorităţii teritoriale de ordine publică.  

Consiliul Judeţean Alba, a ales prin vot secret cei 6 reprezentanţi ai săi ca membri în 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba, iar desemnarea nominală a acestora a fost validată 

prin adoptarea Hotărârii Consiliul Judeţean Alba nr. 279 din 13 noiembrie 2020.  

Prin adresa nr. 15967/11 noiembrie 2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 

25280/11 noiembrie 2020, a Instituției Prefectului  Județul Alba – Comitetul de organizare pentru 

nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Alba solicită Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Alba, nominalizarea celor 3 reprezentanți ai comunității care vor face parte 

din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba. 

Potrivit art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de 

ordine publică, aprobat prin H.G. nr. 787/2002, au fost nominalizaţi cei 3 reprezentanți ai 

comunității propuşi a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba, prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba nr. 368 din 16 noiembrie 2020. 

În data de 19 noiembrie 2020, Comitetul de Organizare al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică a Județului Alba s-a întrunit în şedinţă, în regim de videoconferinţă şi a luat act de 

componenţa nominală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, a procedat    la 

alegerea prin vot deschis a Preşedintelui Autorităţii şi a stabilit componența comisiilor de lucru 

ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, informaţiile fiind transmise 



Consiliului Judeţean Alba, prin adresa nr. 16371/20 noiembrie 2020 a Instituției Prefectului  

Județul Alba – Comitetul de organizare pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Alba, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 26057/20 noiembrie 2020. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 289 din 27 noiembrie 2020 a fost validată 

desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba, noul 

organism constituit, putându-şi desfășura activitatea în continuare, în condiţii de deplină 

legalitate. 

 

Luna Decembrie 2020 (ATOP Alba se întruneşte în prima şedinţă a noului mandat, şedinţă de  

                                          plen – videoconferinţă) 

- Comisia nr. 1 ATOP a prezentat: 

 Evoluţia situaţiei operative înregistrate la nivelul judeţului Alba pe timpul 

campaniei electorale, în condiţii de pandemie şi în ziua alegerii membrilor 

Parlamentului din Camera Deputaților și Senat din luna decembrie 2020;  

 Măsurile preventive în domeniul situaţiilor de urgenţă constituite la nivelul 

judeţului Alba pe durata Sărbătorilor de Iarnă 2020-2021, în condiţii de pandemie. 

- Comisia nr. 2 ATOP a prezentat: 

 Analiza misiunilor de asigurare a ordinii publice la nivelul judeţului Alba în ziua 

alegerii membrilor Parlamentului din Camera Deputaților și Senat din luna 

decembrie 2020. 

- Comisia nr. 3 ATOP a prezentat: 

 Informare privind măsurile stabilite la nivel local pentru asigurarea unui climat de 

siguranţă civică, în ziua alegerii membrilor Parlamentului din Camera Deputaților și 

Senat din luna decembrie 2020, evenimente apărute şi modul de soluţionare a 

acestora. 

- Plen: 

 Discuţii privind Planul tematic ATOP propus pentru anul 2021; 

 Discuţii privind propunerea pentru ordinea şedinţelor în Planul tematic ATOP 

pentru anul 2021; 

 Prezentarea indicatorilor de performanţă minimali privind serviciul poliţienesc 

pentru anul 2021; 

 Discuţii privind Planul strategic propus pentru anul 2021, ţinând cont de 

principalele obiective ce trebuie îndeplinite şi de indicatorii de performanţă 

minimali stabiliţi pentru serviciul poliţienesc în anul 2021. 

 

Preşedintele Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, 

Simone ALBANI - ROCCHETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


