
F-PG 15.07 1 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul de 

Poliție Județean Giurgiu pentru îndeplinirea în comun a unor misiuni  de menținere a ordinii și siguranței 

publice la nivelul Județului Giurgiu precum și a resurselor financiare necesare punerii în aplicare 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.7877 din 18 aprilie 2022 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.7885 din 18 aprilie 2022 al Compartimentului Secretariat executiv ATOP, 

registratură și relații cu publicul; 
- avizul nr.51/09.05.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

- avizul nr.44/09.05.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile art.14 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art.14 alin.(2) lit.f) din Hotărârea de Guvern nr.787/2002 privind regulamentul de organizare şi 

funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică; 
- prevederile art.173 alin.(5) lit.g), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), art.197 alin.(1), 

(3)-(5), art.198 alin.(1)-(2) și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.25 alin.(1) din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul de 

Poliție Județean Giurgiu, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 101.329 lei pentru finanțarea unor cheltuieli necesare punerii în 
aplicare a Protocolului de colaborare menționat la art.1. 

 (2) Suma se va suporta din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu din capitolul 

80.02.01.30 ,,Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale”, în funcție de sursele proprii de 
finanțare. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Serviciului buget–finanțe și contabilitate, Compartimentului Secretariat executiv 

ATOP, registratură și relații cu publicul și Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu pentru ducere la 
îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

       CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

              Aurelia Brebenel 

 

Giurgiu,23 mai 2022  

Nr.102 
Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 



F-PG 15.07 2 

 

Anexă 

la Hotărârea nr.102/23.05.2022 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

pentru îndeplinirea, în comun a unor misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul 

Județului Giurgiu 

 

I. TEMEIUL  LEGAL 

 

Având în vedere prevederile art.25, alin.(1) din Legea nr.218/2002, privind organizarea și 

funcționarea Poliției Române, în vederea realizării obiectivelor stabilite în domeniul  prevenirii 

criminalității, și în special a menținerii ordinii și siguranței publice, coroborate cu prevederile art.14 

alin.(2) lit.f) din Hotărârea de Guvern nr.787/2002, între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu şi 

Consiliul Judeţean Giurgiu-Autoritatea Teritorială de Ordine Publică se impune încheierea prezentul 

protocol de cooperare. 

 

II. PĂRȚILE SEMNATARE 

 

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu, cu sediul în Municipiul Giurgiu, Bulevardul 

C.F.R. nr.9, județul Giurgiu, reprezentat prin domnul Comisar şef de poliţie  DANA IONUȚ - 

BOGDAN, în calitate de Inspector Şef; 

și 

- Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, Strada Bucureşti nr.10, 

reprezentat prin domnul DUMITRU BEIANU, în calitate de Președinte, 

 

III. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROTOCOLULUI 

 

Organizarea și desfăşurarea de acţiuni în sistem integrat în domeniul prevenirii criminalității, 

la nivelul județului Giurgiu. 

Siguranța comunității giurgiuvene reprezintă misiunea comună a mai multor instituții care, 

alături, și cu susținerea autorităților locale/județene, își unesc și sincronizează eforturile în vederea 

asigurării și consolidării sentimentului de siguranță a cetățeanului. 

În acest sens, în anul 2022, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu are în derulare 

programele de prevenire 

- Programul de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului; 

- Programul de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului; 

- Program de prevenire a criminalității informatice 

ce au ca priorități în domeniul prevenirii criminalității următoarele teme: 

- prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului; 

- prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului; 

- prevenire a criminalității informatice  

Abordarea integrată a fenomenului infracțional este deosebit de importantă pentru atingerea 

obiectivelor stabilite în documentele ce reglementează responsabilitățile în domeniul siguranței 

publice.  

Consiliul Județean Giurgiu este un partener cu rol important în activitățile pentru siguranța 

cetățeanului. 
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În vederea realizării obiectivelor stabilite în domeniul prevenirii criminalității, între cele 

două instituții semnatare s-a impus întocmirea acestui protocol. 

 

IV. OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu, are următoarele obligații și responsabilități: 

- realizează acţiuni pentru prevenirea criminalităţii în mediul rural, la nivelul comunelor judeţului 

Giurgiu; 

- realizează acţiuni de informare, conştientizare a tinerilor, cetăţenilor pentru prevenirea 

infracţiunilor contra patrimoniului, a delincvenţei juvenile, violenței domestice și a infracţiunilor cu 

violenţă; 

- realizează acțiuni de educație rutieră și informare cu privire la cauzele generatoare a accidentelor 

rutiere; 

- realizează simpozioane, mese rotunde, concursuri în scopul unei informări eficiente cu privire la 

prevenirea criminalității;  

- realizează în comun materiale de informare a cetăţenilor cu tematică adecvată prevenirii 

infracţiunilor contra patrimoniului, delincvenţei juvenile, violenței domestice, a infracţiunilor cu 

violenţă și a accidentelor rutiere; 

- realizează spoturi publicitare audio/video cu recomandări preventive ăn domeniile prioritare; 

- desfășoară acțiuni/activități preventive pe linia prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului și în 

vederea prevenirii accidentelor rutiere; 

- îndeplinește sarcinile și obiectivele prevăzute în legislația în vigoare pe linia priorităților din 

domeniul prevenirii criminalității inclusiv cele stabilite prin planuri comune de acțiune sau alte acte 

normative interne ori întocmite în colaborare;  

 

Consiliul Județean Giurgiu, are următoarele obligații și responsabilități: 

- realizează măsurile din PLANUL NAȚIONAL COMUN DE ACȚIUNE (P.N.C.A.)  al M.A.I. - 

M.E.C. - M.L.P.D., pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și 

prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ 

preuniversitar și în mod special cele din PLANUL TERITORIAL COMUN DE ACȚIUNE 

(P.T.C.A.) al Instituției Prefectului - I.P.J. Giurgiu - I.J.J. Giurgiu - I.J.S.U. Giurgiu - C.J. Giurgiu -

I.S.J. Giurgiu,  pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și 

prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ 

preuniversitar la nivelul județului Giurgiu cooperând permanent cu instituțiile semnatare și 

acordând sprijin financiar în conformitate cu prevederile legale și prezentul protocol1; 

- realizarea măsurile stabilite prin Legea 217/2003 modificată și completată, privind prevenirea și 

combaterea violenței domestice, acordând sprijin financiar2 partenerului din acest protocol, pentru 

acest domeniu; 

- participă alături de Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu la măsurile de prevenire a 

accidentelor rutiere și a celorlalte abateri din domeniul circulației rutiere, acordând sprijin financiar 

în achiziționarea de diferite bunuri și materiale necesare acestor activități, insclusiv pe linia 

educației rutiere; 

- realizează în comun acţiuni de prevenire a criminalităţii în mediul rural, la nivelul comunelor din 

judeţul Giurgiu; 

- realizează, în comun cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, simpozioane, 

mese rotunde, concursuri în scopul unei informări eficiente cu privire la prevenirea criminalității;  

                                                
1 Achiziționarea de bunuri și materiale necesare campaniilor de prevenire a violenței în școli, a delincvenței juvenile și a 

victimizării minorilor ; 
2 Achiziționând diferite materiale și bunuri cu mesaje preventive; 
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- iniţiază şi susţine, în comun cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu, campanii în mass-media 

locală în scopul prevenirii infracţiunilor şi reducerea riscului de victimizare în rândul cetăţenilor. 

- supune la vot, în ședință de lucru, aprobarea cheltuielilor necesare Inspectoratului Județean de 

Poliție Giurgiu așa cum au fost solicitate prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică conform 

Planului strategic anual nr.3456/21.02.2022, votat în plenul acestei autorități și asigură suportul 

solicitat, în valoare estimată de 101.329 lei, după cum urmează: 

 

NECESAR ACTIVITĂȚI PREVENTIVE ANUL 2022 pt. B.A.P.C.3 

 

Suma estimată: 14.200 lei; 

Nr.crt. Denumire produs Cantitate Preț unitar 

(include 

T.V.A.) 

Preț total 

(include 

T.V.A.) 

1. Flyere informativ-preventive pe linia 

prevenirii infracțiunilor contra 

patrimoniului, format 1/3, tipărite 

față/verso, full color; 

1500 1,00 1500 

2. Flyere informativ-preventive pe linia 

prevenirii infracțiunilor cu violență, 

format 1/3, tipărite față/verso, full 

color 

1500 1,00 1500 

3. Pliante informativ-preventive pe linia 

prevenirii violenței domestice, 2 

formate A4, față/verso, full color, 

pliante în două 

500 3,00 1500 

4. Afișe cu recomandări privind 

prevenirea criminalității, format A3, 

tipărire o față, full color, hîrtie 

lucioasă 

500 3,00 1500 

5. Pixuri albastre plastic, personalizare 

o culoare 

500 5,00 2500 

6. Notes format A5 , cu arc, 40 file, 

copertă personalizată policromie 

200 5,00 1000 

7.. Diplome, format A4, carton 160g, 

policromie 

100 2,00 200 

8. Mape din carton, personalizare 

policromie 

50 10,00 500 

9. Insigne plastifiate 50 mm cu mesaj 

preventiv  

300 5,00 1500 

10. Cort din material textil pentru 

desfășurarea activităților preventive 

inscripționat cu mesajul ”Prevenirea 

Criminalității” 

1 2500 2500 

 TOTAL   14.200 

 

 

 

 

                                                
3 Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității; 
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NECESAR ACTIVITĂȚI PREVENTIVE ANUL 2022 pt. B.S.S.4: 

 

Suma estimată: 37.200 lei; 

Nr.crt. Denumire produs Cantitate Preț unitar 

(include 

T.V.A.) 

Preț total 

(include 

T.V.A.) 

1. Tricouri adolescenți, culoare albă, 

personalizare siglă policromie, 

aprox.5 cm 

150 ALBE 50,00 7.500 

2. Flyere informativ-preventive pe linia 

prevenirii delicvenței juvenile, 

format 1/3, tipărite față/verso, full 

color; 

 

2000 1,00 2000 

3. Flyere informativ-preventive pe linia 

prevenirii 

absenteismului/abandonului școlar, 

format 1/3, tipărite față/verso, full 

color; 

 

2000 1,00 2000 

4. Flyere informativ-preventive pe linia 

prevenirii infracțiunilor contra 

patrimoniului, format 1/3, tipărite 

față/verso, full color; 

2000 1,00 2000 

5. Flyere informativ-preventive pe linia 

prevenirii infracțiunilor comise cu 

violență, format 1/3, tipărite 

față/verso, full color 

2000 1,00 2000 

6. Flyere informativ-preventive pe linia 

prevenirii bullying/cyberbullying, 

format 1/3, tipărite față/verso, full 

color 

2000 1,00 2000 

7. Flyere informativ-preventive pe linia 

prevenirii consumului de droguri, 

format 1/3, tipărite față/verso, full 

color 

2000 1,00 2000 

8. Flyere informativ-preventive pe linia 

prevenirii traficului de persoane, 

format 1/3, tipărite față/verso, full 

color 

2000 1,00 2000 

9. Flyere informativ-preventive pe linia 

respectării regimului circulației 

rutiere, format 1/3, tipărite 

față/verso, full color 

2000 1,00 2000 

10. Flyere informativ-preventive privind 

legislația referitoare la răspunderea 

penală a minorului  , format 1/3, 

tipărite față/verso, full color 

2000 1,00 2000 

                                                
4 BIROUL SIGURANȚA ȘCOLARĂ; 
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11. Pliant informativ-preventive pe linia 

prevenirii Bullying/Cyberbullying, 2 

formate A4, față/verso, full color, 

pliante în două 

500 3,00 1500 

12. Afișe cu recomandări privind 

prevenirea Bullying/Cyberbullying, 

format A3, tipărire o față, full color, 

hîrtie lucioasă 

500 3,00 1500 

13. Șapcă albă, personalizare o culoare 150              20,00 3000 

14. Pixuri albastre plastic, personalizare 

o culoare 

150 5,00 750 

15. Notes format A5 , cu arc, 40 file, 

copertă personalizată policromie 

150 5,00 750 

16. Diplome, format A4, carton 160g, 

policromie 

100 2,00 200 

17. Mapă din carton, personalizare 

policromie 

50 10,00 500 

18. Trofee inscripționate 50 60,00 3000 

19. Insigne plastifiate 50 mm cu mesaj 

preventiv  

100 5,00 500 

 TOTAL   37.200 

 

NECESAR ACTIVITĂȚI  PENTRU MENȚINEREA ORDINII ȘI SIGURANȚEI  PUBLICE 

 

Suma estimată, 49.929 lei 

Nr.crt. Denumire produs Cantitate Preț unitar 

(include 

T.V.A.) 

Preț total 

(include 

T.V.A.) 

1. Camere audio-video pentru 

autospecialele de poliție din mediul 

rural, [caracteristici senzor față și 

spate; rezoluție video 2 Megapixeli 

(Full HD) Displaiy: 2 inch LCD, 

color, Lentilă 7G, Obiectiv F1.6; 

Unghi de de vizualizare 1400 , GPS 

logger; Capacitate de strocare: card 

microSD 256 GB inclus, suport 

prindere, Funcții speciale Senzor G, 

detecția mișcării, alertă înregistrare 

oprită, formati video MP4] 

51 979 49.929 

 TOTAL   49.929  lei 

 

Mențiuni: 

 Mesajele inscripționate/gravate/printate vor fi în funcție de temele abordate, dar vor avea 

menționat: „Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu - Consiliul Județean Giurgiu- 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică”. 

 Tipul camerei audio-video pentru auto poate suferii modificări din punct de vedere tehnic 

însă cu posibilitatea ca acele caracteristici să ofere posibilitatea înregistrării pe o durată de 

minim 12 ore, cu o stocare de 256 GB și existența senzorilor de mișcare; 
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V.  COLABORAREA, SCHIMBUL DE DATE ȘI INFORMAȚII 

 

Modul de colaborarea, schimbul de date și informații, punerea la dispoziție a altor bunuri și 

valori, între instituțiile semnatare ale prezentului protocol, se realizează prin structurile celor două 

instituții prin informare și după caz, sub semnătura5 conducătorilor părților. 

Părțile se obligă să respecte confidențialitatea schimbului de date și informații sau a măsurilor 

întreprinse. 

 

VI. SOLUȚIONAREA NEAJUNSURILOR/LITIGIILOR  

 

- Toate neînțelegerile pe linia realizării/nerealizării obiectivelor stabilite din prezentul protocol se 

vor rezolva pe cale amiabilă; 

- Dacă poliția6 nu își îndeplinește responsabilitățile în baza protocolului încheiat, conform art.25 

alin.(2) din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, administrația 

publică7 se poate adresa organului superior de poliție8. 

- Orice alte neajunsuri pe linia nerespectării prezentului protocol, cu încălcarea anumitor prevederi 

legale, se vor soluționa conform prevederilor legale în vedere. 

 

IV. DISPOZIŢII FINALE 

 

Periodic, părţile vor analiza modul de realizare a cooperării în prezentul protocol. 

Modificarea protocolului se face prin act adiţional cu acordul părţilor, iar denunţarea 

protocolului poate fi făcută cu un preaviz de 30 de zile. 

Perioada de valabilitate a protocolului este de 12 luni calendaristice de la data semnării și își 

va prelungi valabilitatea de drept cu câte 12 luni,  dacă niciuna dintre părți nu își manifestă voința 

contrară în scris, cu 15 zile înaintea expirării valabilității celor 12 luni, urmând ca pentru perioada de 

prelungire, necesarul de bunuri de la cap.IV. să se solicite anual de către Inspectoratul de Poliție 

Județean Giurgiu, printr-o adresă distinctă, după discuția prealabilă din plenul ATOP-ului unde se va 

întocmi planul strategic anual; 

Prezentul protocol se încheie în două exemplare, ambele originale, câte unul pentru fiecare 

parte semnatară şi intră în vigoare la data semnării lui. 

Protocolul a fost încheiat astăzi  _________________, în două exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

        

 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

              Aurelia Brebenel 

 

                                                
5 Atunci când se comunică/colaborează  în scris; 
6 Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu; 
7 În cazul de față, Consiliul județean Giurgiu; 
8 În cazul de față, Inspectoratului General al Poliției Române; 


