
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
AUTORITATEA TERITORIALĂ  DE ORDINE PUBLICĂ

   Str. Dunării, nr. 178 -Alexandria, jud. Teleorman, cod: 140047, Tel: 0247/311201 - int 387

Nr. 36 din 22 februarie 2017

CĂTRE,
                                                D-L/D-na__________________________________________

       În temeiul prevederilor art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
autorităţii  teritoriale  de ordine publică,  aprobat  prin H.G.  nr.  787 din  25 iulie  2002, 
sunteţi invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Teleorman, care va avea loc în data de 27 februarie 2017, orele 13.00 în Sala de 
şedinţă a Instituţiei  Prefectului Judeţului Teleorman nr. 130, cu următoarea ordine de 
zi:

ORDINE DE ZI:

 1. Informare  privind  eficienţa  activităţii  Inspectoratului  de  Poliţie  al  Judeţului 
Teleorman, în anul 2016.

                      Prezintă: Şeful I.P.J Teleorman

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Protocolului de colaborare pentru prevenirea 
şi  combaterea criminalităţii  stradale în  sistem integrat  pe anul  2017”,  în  judeţul 
Teleorman. 

                    Prezintă: - Şeful I.P.J.Teleorman

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de activitate al Comisiei de 
coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii, pe anul 2017”.

     Prezintă: Preşedinte comisie

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de activitate al Comisiei de 
planificare, stabilire şi  evaluare a indicatorilor de performanţă minimali, pe anul 
2017”.

                  Prezintă: Preşedinte comisie 

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  ,,Programului  de  activitate  al  Comisiei 
pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului,  
pe anul  2017”.

                    Prezintă: Preşedinte comisie 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planificării  întâlnirilor  interactive în scopul 
promovării  intereselor  civice,  referitoare  la  siguranţa  şi  securitatea  publică,  în 
perioada aprilie- octombrie 2017, cu  autorităţile locale şi membrii ai comunităţilor 
din unitatea administrativ-teritorială

      Prezintă: Preşedinte ATOP

7.   Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din 25.01.2017

8.   Diverse. 

P R E Ş E D I N T E,

CIOABĂ PETRE
C.P./1 exp.                                            
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