
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
AUTORITATEA TERITORIALĂ  DE ORDINE PUBLICĂ

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

Nr.  46 din 22 martrie 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.787/2002, sunteţi 
invitat să participaţi la şedinţa extraordinară a Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Teleorman, care va avea loc în data de 27 martie 2017, orele 11.30 în Sala 
de şedinţă a Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman, cu următoarea 

ORDINE DE ZI:

1.  Informare cu privire la protocoalele de parteneriat încheiate în anul şcolar 2016-
2017 de către I.S.J.Teleorman şi unităţile de învăţământ la nivel local cu Inspectoratul 
de Politie Judeţean Teleorman, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi şi cu Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” Teleorman. 

Prezintă: Reprezentant I.S.J.Teleorman

         2.  Informare  cu  privire  la  promovarea  în  anul  2017  a 
programelor/proiectelor/campaniilor iniţiate de I. P. J. Teleorman pentru prevenirea în 
sistem integrat a criminalităţii în mediul urban şi rural, destinate reducerii riscului de 
victimizare şi de implicare în activităţi infracţionale a unor categorii de persoane cu 
grad ridicat de vulnerabilitate. 

Prezintă: Şeful I.P.J.Teleorman

      3. Informare cu privire la concluziile desprinse de participanţii în cadrul lucrărilor 
Adunării  Generale  ,,ANATOP”,  cu  tema  ,,Dezvoltarea  instituţiei  ATOP”  vizând 
aspecte  ce  ţin  de  organizarea  şi  funcţionarea  acesteia  şi  responsabilităţile  faţă  de 
comunitate.

Prezintă: Reprezentant C.N.P. Teleorman
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  4. Aprobarea Programului de întâlniri - interactive a membrilor ATOP Teleorman, cu 
autorităţile locale şi  reprezentanţi  ai  comunităţilor locale din unitatea administrativ-
teritorială, care să aibă ca scop promovarea intereselor civice, referitoare la siguranţa şi 
securitatea publică.

Prezintă: Preşedinte ATOP Teleorman

        5.  Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea solicitării sumei de 5000 lei din 
bugetul Consiliului Judeţean Teleorman, reprezentând cotizaţia ATOP Teleorman ca 
membru al Asociaţiei  ,,ANATOP” Romania  pentru anul 2017. 

            Prezintă: Preşedinte ATOP Teleorman

 6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare din 27.02. 2017.

       7. Diverse 

P R E Ş E D I N T E,

CIOABĂ  PETRE

C.P./1ex.
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