
 
                                                                                                                         

                                                                                                                                
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Poliție Judeţean 

Botoşani, precum și aprobarea finanțării achiziției de materiale preventive necesare susținerii activităților 

în domeniul prevenirii și combaterii violenței, a bullying-ului în unitățile de învățământ, a prevenirii 

victimizării copiilor prin accidente rutiere și a violențe în familie 

 

Consiliul Judeţean Botoşani întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.07.2022, 

urmare adresei nr. 250036/30.06.2022 a Inspectoratului de Poliție Judeţean Botoşani, 

înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 11998 din 30.06.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 13248 din 18.07.2022 al Președintelui Consiliului Judeţean 

Botoşani prin care propune aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul 

de Poliție Judeţean Botoşani în domeniul prevenirii și combaterii violenței, a bullying-ului în unitățile 

de învățământ, a prevenirii victimizării copiilor prin accidente rutiere și a violențe în familie, 

 având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 13254 din 18.07.2022 al Direcţiei 

Juridică, Administraţie Publică Locală, Direcției Investiții și Achiziții Publice şi Direcţiei Buget-

Finanţe; 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

 în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de 

ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Protocolul de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul de Poliție 

Judeţean Botoşani în domeniul prevenirii și combaterii violenței, a bullying-ului în unitățile de 

învățământ, a prevenirii victimizării copiilor prin accidente rutiere și a violențe în familie, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Se aprobă finanțarea cu suma de 55000 lei (TVA inclus) din bugetul propriu județean pe 

anul 2022, capitolul 54.02.50 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoșani, în vederea 

achiziționării unor materiale de susținere a activităților în domeniul prevenirii și combaterii violenței, a 

bullying-ului în unitățile de învățământ, a prevenirii victimizării copiilor prin accidente rutiere și a 

violențe în familie. 

 Art. 3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze Protocolul de 

colaborare prevăzut la art. 1. 

 Art. 4 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate.  

 
 

            PREȘEDINTE,                                                                     Contrasemnează, 

     Doina-Elena Federovici                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                                                                                                     Marcel-Stelică Bejenariu 

  

  

                                                                                                          

Botoşani, 

Nr. 148 din 27.07.2022 
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                                                                             la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani  
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PROTOCOL DE COLABORARE 

în domeniul prevenirii și combaterii violenței, a bullying-ului în unitățile de 

învățământ, a prevenirii victimizării copiilor prin accidente rutiere și a violenței în 

familie 
 

 În baza Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani 

pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 15 din 27.01.2022, în 

scopul promovării dialogului şi colaborării dintre autorităţile publice şi unităţile de 

poliţie în vederea îndeplinirii eficiente a atribuţiilor poliţiei, precum şi în baza 

prevederilor art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române, ale art. 18 din Legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române în ceea ce priveşte atribuţiile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, 

 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, cu sediul în municipiul Botoşani, 

Bulevardul M. Eminescu, nr. 57, reprezentat prin Șeful Inspectoratului de Poliție 

Județean,  comisar şef  de poliție VIOREL ȘERBĂNOIU şi  

 Judeţul Botoşani,  cu sediul în municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 1-3, 

reprezentat prin Preşedintele Consiliului Judeţean, DOINA-ELENA FEDEROVICI, 

 denumite în continuare părţi, au convenit încheierea prezentului protocol. 

 

                   

 

         CAPITOLUL I – OBIECTUL PROTOCOLULUI 

           

Art. 1 – Prezentul protocol are drept scop colaborarea Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Botoşani cu Judeţul Botoşani prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Botoșani, în vederea atingerii obiectivelor stabilite în cadrul Campaniei de prevenire a 

bullying-ului în unitățile de învățământ, a Campaniei de  prevenire a  victimizării 

copiilor prin accidente rutiere și în cadrul Priorităţii naţionale – prevenirea violenței în 

familie. 

Art. 2 În scopul îndeplinirii prezentului protocol, părţile vor avea în vedere 

îndeplinirea următoarelor obiective: 

a) asigurarea resurselor materiale; 

b) acordarea suportului logistic; 

c) creşterea aportului la prevenirea şi combaterea criminalităţii prin activităţi 

specifice; 

d) creşterea calităţii şi eficienţei serviciului poliţienesc în acord cu aşteptările 

cetăţenilor. 
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CAPITOLUL II - Activităţi şi obligaţii comune 

 

 Art. 3 Părţile vor derula următoarele activităţi în comun:  

a) activităţi de informare a grupului ţintă cu privire la prevederile legilor în vigoare prin 

prezentarea de materiale adecvate pe linia respectării legislaţiei în vigoare; 

b) realizarea materialelor de suport (afişe, pliante, flyere, broșuri, orare, cupe, diplome, 

bannere cu sistem roll-up, agende/caiete personalizate cu mesaje preventive, rechizite 

școlare - ghiozdane, penare, agende, pixuri, stilouri, creioane colorate); 

c) întocmirea unor analize privind dinamica fenomenului infracţional şi prezentarea 

concluziilor în cadrul grupurilor de lucru, în scopul îmbunătăţirii activităţilor preventive;  

d) asigurarea resurselor materiale în scopul realizării materialelor de suport. 

Art. 4  Părţile au următoarele obligaţii comune: 

a) stabilesc, de comun acord, activităţile desfăşurate în parteneriat;  

b) stabilesc locul, data şi modul de desfăşurare a activităţilor. 

 

CAPITOLUL III  - Obligaţiile Judeţului Botoşani 

 

Art. 5  Judeţul  Botoşani  are următoarele obligaţii în cadrul protocolului: 

a) asigură  resursele financiare necesare pentru realizarea materialelor de susţinere a 

activităților în valoare de 55000 lei; 

b) realizează procedura de achiziție a materialelor preventive; 

c) asigură recepția cantitativă și calitativă a materialelor; 

d) asigură predarea materialelor către IPJ Botoșani.  

     

CAPITOLUL IV  -  Obligaţiile  I.P.J. Botoşani 

 

Art.6 I.P.J. Botoşani are următoarele obligaţii în cadrul protocolului: 

a) implementează activităţile din cadrul programelor de prevenire a infracţionalităţii; 

b) întocmește caietul de sarcini și proiectul de machetă a materialelor preventive, 

documente care vor fi semnate de președintele ATOP și directorul executiv al Direcției 

Juridică, Administrație Publică și Locală și aprobate de către președintele Consiliului 

Județean; 

c) distribuie materialele preventive în cadrul activităților desfășurate; 

d) contactează şi alte instituţii cu atribuţii în domeniul educaţiei, eventuali parteneri; 

e) asigură realizarea evaluării intermediare şi finale a activităţilor implementate în 

ședința ATOP şi mediatizează acțiunile derulate; 

f) în termen de 30 de zile de la preluarea materialelor de la Consiliul Judeţean Botoşani, 

dar nu mai târziu de expirarea datei de valabilitate a Protocolului de colaborare, IPJ 

Botoşani va prezenta Direcţiei Administrarea Patrimoniului modul de utilizare a 

acestora. 

 

CAPITOLUL V – Dispoziţii finale 

 

Art.7 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi, 

fiind valabil până la 31 decembrie 2022. 

Art.8 (1) Oricare din părţi are dreptul de a denunţa unilateral prezentul protocol, 

cu înştiinţarea prealabilă a celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile. 

 (2) Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin act adiţional la 

solicitarea oricăreia dintre părţi cu acordul celeilalte. 



  

 

(3) Părţile semnatare se angajează ca oricare impediment survenit în aplicarea 

prezentului protocol să fie notificat în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va 

fi făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul bilateral constructiv. 

 Încheiat în două exemplare originale.     

   

                                                                                              

 

                                                                                                 Județul Botoșani                                                

         I. P.J. Botoşani                                                     Consiliul Judeţean Botoşani  

    Şeful Inspectoratului                                                   Preşedinte  

           Comisar şef                                                            Doina-Elena Federovici                                               

      Viorel Șerbănoiu                                                   

 
 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate,                                                           Avizat pentru legalitate, 

     Consilier juridic                                                                            Consilier juridic 
 


