
 
                                                                                                                      Proiect 

                                        Nr . 225 din 25.10.2022 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, precum și aprobarea finanțării 

realizării unor materiale de susținere a activităților preventive în cadrul campaniei ”Un cămin 

sigur pentru copilul tău” 

 

Consiliul Judeţean Botoşani întrunit în şedinţă ordinară la data de  31.10.2022, 

urmare adresei nr. 4410987 din 04.10.2022 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 18267 din 

04.10.2022, 

 analizând Referatul de aprobare nr. 19866 din 24.10.2022 al Președintelui Consiliului 

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

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, 

 având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 19867 din 24.10.2022 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 pentru 

Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Se aprobă finanțarea cu suma de 25000 lei (TVA inclus) din bugetul propriu județean 

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

finanţării achiziției unor materiale de susținere a activităților preventive în cadrul campaniei ”Un 

cămin sigur pentru copilul tău”. 

 

 Art. 3 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze Planul 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,                                                          Avizat pentru legalitate, 

     Doina-Elena Federovici                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                                                                                                Marcel-Stelică Bejenariu 

      

 

                                                                                                                                                                                                               

Botoşani, 

Nr. ______ din ________ 2022 



 

 
 

                                                                                                          ANEXĂ 

                                                                             la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani  

                                                                                            nr. _______ din ________ 2022 

                                                                                                       (Nr. de pagini 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 
pentru continuarea campaniei de informare, conștientizare și responsabilizare a 

adulților ”Un cămin sigur pentru copilul tău”, derulată de Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență ”Nicolae Iorga” al județului Botoșani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       PREȘEDINTE,                              Avizat pentru legalitate, 

Doina-Elena Federovici                              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                       Marcel-Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                            

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

pentru continuarea campaniei de informare, conștientizare și responsabilizare a 

adulților „Un cămin sigur pentru copilul tău”, derulată de  Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani 

 

În baza Planului Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoşani 

pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 15 din 

27.01.2022, în scopul promovării dialogului şi colaborării dintre autorităţile publice şi 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani, pentru 

îndeplinirea eficientă a atribuţiilor , precum şi în baza prevederilor Legii nr. 307/2006 

privind apărarea împotriva incendiilor, republicată art. 1  alin (1) și art. 15, lit. e), Legii 

nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, art. 1 alin ( 1) și art. 25 lit. c) și a 

Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2022, nr. 4431427 

din 15.02.2022, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Botoşani nr. 84 din 

18.02.2022 și a H.G. nr. 787 din 25.07.2022, privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine publică 

 

        Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului 

Botoșani, cu sediul în municipiul Botoşani, str. Uzinei nr. 3, reprezentat prin  

(Î) Inspectorul Șef, colonel MURARU Dan Decebal și  

 Consiliul Judeţean Botoşani, cu sediul în municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei 

nr.1-3, reprezentat prin  Preşedinte al Consiliului Judeţean, FEDEROVICI Doina 

Elena, denumite în continuare părţi, au convenit încheierea prezentului Protocol de 

colaborare. 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

„NICOLAE IORGA” AL JUDEȚULUI BOTOȘANI 

 
 

 

Nr. ________ din _______2022 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 
 

 

 

Nr. ______din______2022 



2 
 

 

 

CAPITOLUL I – Obiectul protocolului  

 

 Art. 1 Prezentul protocol are drept scop colaborarea Inspectoratului pentru 

Situații de  Urgență „Nicolae Iorga” al Judeţul Botoşani cu Consiliul Județean Botoșani, 

prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, în vederea prevenirii accidentelor casnice 

în care sunt implicați copiii.  

Art. 2 În scopul punerii în aplicare a prezentului protocol, părţile vor avea în 

vedere îndeplinirea următoarelor obiective: 

a) asigurarea suportului material/logistic pentru continuarea acțiunilor de 

informare și educare preventivă pentru prevenirea accidentelor casnice în care sunt 

implicați copiii sub cinci ani.  

b) creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor de informare, conștientizare și 

responsabilizare a adulților.  

c) Creșterea impactului, calități și vizibilității activităților desfășurate de cele 

două instituții.  

 

CAPITOLUL II – Activităţi şi obligaţii comune 

 

Art. 3 Părţile, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al 

Județului Botoșani și Consiliul Judeţean Botoşani, prin Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică, vor derula următoarele activităţi în comun: 

a) continuarea campaniei de informare și responsabilizare a adulților pentru 

prevenirea accidentelor casnice în care sunt implicați copiii; 

b) realizarea unor spoturi video/audio pentru conștientizarea pericolelor de către 

părinți și difuzarea pe posturile locale de televiziune/ radio; 

c) realizarea unor materiale informative (flyere, afişe, semne de carte, calendare, 

mape informale, pixuri, diplome de mulțumire pentru cei care sprijină campania și 

popularizează mesajele), care vor fi distribuite pe timpul activitățile derulate în spațiile 

publice, inclusiv în școli, cabinete medicale, biserici, primării 
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d) achiziționarea unor rechizite școlare pentru acordarea de premii în cadrul unor 

concursuri organizate pe timpul desfășurării acțiunilor de informare și educare 

preventivă ( ghiozdane, penare, caiete, agende, pixuri, stilouri, creioane colorate, etc); 

e) organizarea unor întâlniri cu grupurile ţintă pe tema siguranţei din mediile 

casnice; 

f) susţinerea activităţilor care se vor desfăşura în cadrul campaniei de informare, 

conștientizare și responsabilizare a adulților prin participarea la activităţi a mass-mediei, 

precum şi prin realizarea unor materiale informative cu tematica specifică; 

g)  încheierea de protocoale de cooperare în vederea continuării campaniei; 

h)  promovarea parteneriatului dintre I.S.U. Botoşani şi Consiliul Judeţean 

Botoşani – A.T.O.P. cu ocazia desfăşurării activităţilor de informare, conștientizare și 

responsabilizare a adulților pentru prevenirea accidentelor casnice în care sunt implicați 

copiii;   

i) asigurarea suportului material în scopul realizării obiectivelor.     

 

CAPITOLUL III – Obligaţiile Consiliului Judeţean Botoşani 

 

Art. 4  Consiliul Judeţean Botoşani are următoarele obligaţii: 

a) asigură resursele financiare în sumă de 25.000 lei necesare pentru  

achiziţionarea pentru realizarea spoturilor video/audio cu mesaje preventive din cadrul 

campaniei, precum și a unor materiale informative (flyere, afişe, semne de carte, 

calendare, mape informale, pixuri, diplome de mulțumire pentru cei care sprijină 

campania și popularizează mesajele); 

b) achiziționează rechizite școlare pentru acordarea de premii în cadrul unor 

concursuri organizate pe timpul desfășurării acțiunilor de informare și educare 

preventivă ( ghiozdane, penare, caiete, agende, pixuri, stilouri, creioane colorate, etc); 

b) realizează procedura de achiziţie publică pentru spoturile video/audio, 

materialele informative și rechizitele școlare; 

c) asigură recepţia cantitativă şi calitativă a materialelor informative, spoturilor 

video/audio și a rechizitelor;  

d) asigură predarea celorlalte materiale informative și a rechizitelor către 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga„ al județului Botoșani. 
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CAPITOLUL IV- Obligaţiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență        

„Nicolae Iorga” al județului Botoșani 

 

Art. 5 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului 

Botoșani are următoarele obligaţii: 

a) desfăşoară activităţile de informare, conștientizare și responsabilizare a 

adulților prevăzute la art.1; 

b) întocmeşte caietul de sarcini precum şi proiectele pentru  spoturile video/audio 

și celelalte materiale informative, care vor  fi semnate de către preşedintele A.T.O.P, şi 

directorul executiv al Direcţiei Juridice, Administraţiei Publică Locală şi aprobate de 

către preşedintele Consiliului Judeţean; 

d) asigură difuzarea spoturilor video/audio la posturile locale de televiziune și 

radio, pe pagina instituțională de facebook, instagram și pe site –ul instituției; 

e) asigură realizarea evaluării activităţilor de informare și educare preventivă 

desfăşurate; 

f) prezintă în şedinţa A.T.O.P. raportul final de activitate pe linia desfăşurării de 

activităţi de informare și educare preventivă;  

g) 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 Protocol de colaborare, 

ISU Botoşani va prezenta Direcţiei Administrarea Patrimoniului modul de utilizare a 

acestora. 

 

CAPITOLUL V- Dispoziţii finale 

Art. 6 Prezentul  protocol intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi, 

fiind valabil pană la data de 31.12.2022 

Art. 7   

(1) Oricare dintre părți are dreptul de a denunța unilateral prezentul protocol, 

cu înștiințarea prealabilă a celeilalte părți, cu cel puțin 30 de zile 

înainte.  

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

solicitarea oricărei dintre părţi, cu acordul celeilalte părţi. 
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(2) 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 astăzi, _________2022, în două exemplare originale, cate unul pentru 

fiecare parte. 

            

 

 

   I.S.U.J. Botoşani                                                             Consiliul Judeţean Botoșani      

(Î) INSPECTOR ȘEF                                                                        PREŞEDINTE 

MURARU Dan – Decebal                                                   FEDEROVICI Doina Elena 

 

 

 

 

                                                        

Avizat pentru legalitate                                                            Avizat pentru legalitate 

     Consilier juridic                                                                        Consilier juridic 

                          



 
Nr. 19866 din 24.10.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

Potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Române, la nivelul fiecărui judeţ se organizează şi funcţionează autoritatea teritorială 

de ordine publică, organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfăşoară în interesul 

comunităţii.    

În conformitate cu art. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin 

H.G. nr. 787/2002, autoritatea teritorială de ordine publică asigură, prin activitatea sa, 

reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de 

siguranţă şi securitate publică. 

Potrivit art. 173 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019, Consiliul Judeţean Botoşani are atribuţii privind 

cooperarea interinstituţională. 

În exercitarea acestor atribuţii consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române în vederea finanţării şi realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes judeţean. 

În acest sens, prin adresa nr. 4410987/04.10.2022, Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani a propus Consiliului Judeţean Botoşani 

încheierea unui protocol de colaborare în domeniul prevenirii accidentelor casnice în care sunt 

implicați copiii.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 15/27.01.2022 a fost însușit Planul 

Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani pe anul 2022, care cuprinde 

principalele obiective de interes local ce urmează a fi realizate. 

Pentru finanţarea achiziției unor materiale de susținere a activităților preventive în 

cadrul campaniei ”Un cămin sigur pentru copilul tău”, propun alocarea sumei de 25000 lei din 

bugetul propriu județean pe anul 2022, capitolul 54.02.50 pentru Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică Botoșani. 

Având în vedere cele prezentate, supun atenţiei dumneavoastră proiectul de hotărâre 

iniţiat în acest scop. 

PREȘEDINTE, 

 
Doina-Elena Federovici 



 

DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 

  DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE                                    DIRECŢIA BUGET-FINANŢE                                       

                                        

Nr. 19867 din 24.10.2022 

 

             

                                                              

             

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

În conformitate cu art. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin 

H.G. nr. 787/2002, autoritatea teritorială de ordine publică asigură, prin activitatea sa, 

reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de 

siguranţă şi securitate publică. 

Potrivit art. 173 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019, Consiliul Judeţean Botoşani are atribuţii privind 

cooperarea interinstituţională.   

În exercitarea acestor atribuţii consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române în vederea finanţării şi realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes judeţean. 

În acest sens, prin adresa nr. 4410987/04.10.2022, Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ”Nicolae Iorga” al Județului Botoșani a propus Consiliului Judeţean Botoşani 

încheierea unui protocol de colaborare în domeniul prevenirii accidentelor casnice în care sunt 

implicați copiii.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 15/27.01.2022 a fost însușit Planul 

Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Botoșani pe anul 2022, care cuprinde 

principalele obiective de interes local ce urmează a fi realizate. 

Pentru finanţarea achiziției unor materiale de susținere a activităților preventive în 

cadrul campaniei ”Un cămin sigur pentru copilul tău”, se propune  alocarea sumei de 25000 

lei din bugetul propriu județean pe anul 2022, capitolul 54.02.50 pentru Autoritatea Teritorială 

de Ordine Publică Botoșani. 

Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru 

promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean a proiectului de 

hotărâre în forma prezentată. 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV,       DIRECTOR EXECUTIV,                DIRECTOR EXECUTIV,                   

      Marian Amalia                         Pătrașcu Antonela    Didii Magda 

 

 

 

 

 


