
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiului Alexandria prin 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Județean de Poliție al 

județului Teleorman în vederea susținerii și realizării în comun a unor acțiuni educative

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa 
ordinară, având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 1312 din 19.01.2021 a Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialiate nr. 1313 din 19.01.2021 al Direcției Administrație Publică 

Locală și Direcției Buget Finanțe, Taxe și Impozite;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al

municipiului Alexandria;
- prevederile art.129, alin (1), alin. (2), lit. “c”și “e” , alin (6), lit. “b”, alin (7), lit. “b” și 

alin (9), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României;

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), 
lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba Protocolul de Colaborare dintre Municipiului Alexandria prin Consiliul 
Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Județean de Poliție al județului Teleorman în 
vederea susținerii și realizării în comun a unor acțiuni educative, conform anexelor care fac 
parte integrantă din prezența hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Alexandria să semneze Protocolul de 
Colaborare.

Art. 3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezența hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcției Economică - Biroul Cultură Sport Tineret, Direcției Juridic 
Comercial, și Inspectoratul Județean de Poliție al județului Teleorman pentru cunoştere şi punere 
în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CONTRASEMNEAZA,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

Silvia COBARLIE Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr.08 din 29  Ianuarie 2021



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 1312 din 19.01.2021

REFERAT DE APROBARE

cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiului Alexandria prin 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Județean de Poliție al 

județului Teleorman în vederea susținerii și realizării în comun a unor acțiuni educative

Prezentul proiect de hotărâre are că scop realizarea unui parteneriat între instituții pentru 
creșterea siguranței în școli și în afară unităților de învățământ , sporirea calității învățământului, 
educarea elevilor și a părinților în vederea dezvoltării unui comportament preventiv față de 
posibile situații periculoase, informarea cadrelor didactice asupra celor mai bune metode de a 
interveni rapid în cazul în care constată existența unor situații cu potențial periculos și 
eficientizarea colaborării între părțile semnatare.

Potrivit prevederilor art. 129, alin. 9, lit. (a) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște, 
în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea 
finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 
local.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5),
art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu 
modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre însoțit de întreagă documentație va 
fi prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor Drăgușin



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Direcția Economică
Direcția Juridic, Comercial
Nr.  1313 din 19.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiului Alexandria prin 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Județean de Poliție al 

județului Teleorman în vederea susținerii și realizării în comun a unor acțiuni educative

1. NECESITATEA PROIECTULUI
Prin expunerea de motive nr. 1312 din 19.01.2021, Primarul Victor Drăgușîn propune 
elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre 
Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Inspectoratul 
Județean de Poliție al județului Teleorman în vederea susținerii și realizării în comun a unor 
acțiuni educative.

2. OPORTUNITATEA PROIECTULUI
În condițiile în care ritmul tot mai accelerat de evoluție a lumii contemporane și al 

acumulării progresive de informații și-a pus amprenta asupra preocupărilor și modului de viață al 
familiei de azi, oamenii trebuie informați despre riscurile și modul de a reacționa în cazul unei 
situații periculoase.

Prezentul proiect de hotărâre are că scop realizarea unui parteneriat între instituții pentru 
creșterea siguranței în școli și în afară unităților de învățământ , sporirea calității învățământului, 
educarea elevilor și a părinților în vederea dezvoltării unui comportament preventiv față de 
posibile situații periculoase, informarea cadrelor didactice asupra celor mai bune metode de a 
interveni rapid în cazul în care constată existența unor situații cu potențial periculos și 
eficientizarea colaborării între părțile semnatare.

3. LEGALITATEA PROIECTULUI
Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative:
- Art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “d” , alin (9), lit. “a” -„în exercitarea atribuțiilor, consiliul 

local hotărăște, în condițiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau 
străine în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte 
de interes public local”;, art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. 
“a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României

4. CONSIDERAȚII ECONOMICE
Susținerea și realizarea în comun a unor acțiuni educative se va face în limita 

prevederilor din bugetul local al Municipiului Alexandria - secțiunea de funcționare de la 
capitolul 67.02 - „Cultură, recreere și religie.

Totalul sumelor ce se vor angaja şi plăti anual sunt corelate cu posibilităţile bugetului. 
Angajarea şi decontarea cheltuielilor se face potrivit Legii 82/1991 a Contabilităţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe baza documentelor justificative şi a destinaţiilor legale.



Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, că este necesară și oportună, s-a întocmit proiect de hotărâre cu privire la 
aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Județean de Poliție al județului Teleorman în vederea 
susținerii și realizării în comun a unor acțiuni educative, proiect de hotărâre care împreună cu 
întreagă documentație va fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al municipiului 
Alexandria.

Direcția Economică Direcția Juridic, Comercial
Haritina Gafencu Postumia Chesnoiu

Biroul Cultură, Sport, Tineret
Cristian Faluvegi





Județul Teleorman Anexă

Consiliul Local al Municipiului Alexandria la  H.C.L. nr.08/ 29.01.2021

MUNICIPIUL ALEXANDRIA I.P.J. TELEORMAN

Nr. ____ din _________ 2021 Nr. _______ din _________ 2021

PROTOCOL DE COLABORARE

Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu sediul în Municipiul 
Alexandria, str. Dunării, nr. 139, cod fiscal 4652660, cont RO61TREZ24A675000591100X deschis la 
Trezoreria Alexandria, reprezentat de Victor DRĂGUŞIN

și

Inspectoratul Județean de Poliție al Județului Teleorman, cu sediul în municipiul Alexandria, Str 
Ion Creangă, nr. 71-73, tel. 0247/407000 reprezentat de Comisar Șef de Poliție Valentin DUMITRAȘCU

1. SCOP:

Creşterea siguranței în școli și în afară unităților de învățământ, sporirea calităţii învăţământului, 
educarea elevilor și a părinților în vederea dezvoltării unui comportament preventiv față de posibile 
situații periculoase, informarea cadrelor didactice asupra celor mai bune metode de a interveni rapid în 
cazul în care constată existența unor situații cu potențial periculos şi eficientizarea colaborării între 
părţile semnatare.

2. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE:

Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru realizarea următoarelor obiective:

Combaterea delicvenței juvenile în școli și în afară acestora și crearea unui comportament 
preventiv în rândul elevilor, părinților și al cadrelor didactice;

Informarea și educarea elevilor și a părinților cu privire la pericolele existente în mediul online;



Pregătirea elevilor pentru a face față provocărilor din mediul virtual;

Instruirea elevilor și a părinților cu privire la identificarea precoce a situațiilor de cyberbullying și 
sesizarea acestora organelor competențe;

Informarea și educarea elevilor și a părinților cu privire la pericolele la care sunt expuși copii: 
harture, agresiuni verbale și fizice, violență fizică, furturi, etc

Educație rutieră;

Combaterea absenteismului;

Combaterea abandonului şcolar;

Educarea elevilor, profesorilor și a membrilor familiilor cu privire la implicațiile legale ale unor 
acte și fapte comise de către minori și informarea cu privire la răspunderea minorului;

Combaterea violenței în mediul virtual, dar și în școli și în afară acestora;

Obiectivele propuse vor fi realizate prin intermediul următoarelor instrumente:

- Întâlniri informal educative cu elevii și profesorii;

- Întâlniri informal educative cu părinții și participarea la ședințele cu părinții în vederea 
diseminării informațiilor;

- Aplicații practice;

Planul anual de acțiuni și calendarul desfășurării acestora se vor aprobă anual la propunerea 
partenerilor de către Consiliul Local al Municipiului Alexandria.

3. GRUPUL ȚINTĂ:

Acțiunile ce vor fi organizate prin prezentul parteneriat se adresează preșcolarilor și elevilor, 
membrilor familiilor și aparțînătorilor legali și cadrelor didactice din toate unitățile de învățământ 
din Municipiul Alexandria.

4. DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol se încheie pentru o perioada de 4(patru) ani, cu începere de la dată semnării 
prezentului Protocol de colaborare.



5. ROLUL PĂRȚILOR

5.1. Municipiul Alexandria:

- să informeze consiliile de administrație ale unităților de învățământ prin reprezentanții 
Primarului și ai Consiliului Local cu privire la modalitatea și calendarul de implementare a prezentului 
protocol;

- să menţînă o legătură permanentă cu partenerii, prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul 
informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate de 
oricare dintre cei trei parteneri;

- să respecte legislaţia în vigoare atunci când demarează acţiuni educative sau de îndrumare şi 
control cu tematică specifică în unităţile de învăţământ;

- să organizeze împreună cu partenerii acțiuni de prevenire destinate elevilor și părinților în 
conformitate cu tematică anuală stabilită și grupul țintă ales;

- să realizeze materialele necesare informării copiilor și părinților cu privire la temele abordate în 
baza informațiilor furnizate de către parteneri;

- să mediatizeze prin mass media campaniile derulate;

- să acorde sprijin prin intermediul Consiliului Local al Tinerilor din Alexandria(CLTA) și Voluntari 
pentru Alexandria, la desfășurarea în bune condiții a activităților cuprinse în calendar, în unitățile de 
învățământ;

- să desemneze persoanele care sunt responsabile cu implementarea în comun a prezentului 
parteneriat și care vor face parte din echipa comună de implementare.

5.2. IPJ Teleorman:

- să propună anual în funcție de cazuistică existența tematică ce va fi promovată și dezbătută în 
anul în curs;

- să furnizeze date statistice necesare în realizarea materialelor de informare, la cerere, în 
condițiile legii;

- să furnizeze informații cu privire la prevederile și implicațiile legale în funcție de tematică;

- să participe la realizarea și mediatizarea campaniilor asumate în mod comun;

- să participe și să susțînă prezentările realizate elevilor, părinților și profesorilor în cadrul 
campaniilor derulate;



- să avizeze materialele ce vor fi folosite în cadrul campaniilor derulate;

- să desemneze persoanele care sunt responsabile cu implementarea în comun a prezentului 
parteneriat și care vor face parte din echipa comună de implementare.

6. FINANȚAREA PROTOCOLULUI

Părţile semnatare vor sprijini, în limita atribuţiilor stabilite prin lege şi a alocaţiilor bugetare, 
activităţile cuprinse în prezentul protocol.

7. CLAUZE DE ÎNCETAREA COLABORĂRII

Constituie motiv de încetare a prezentului protocol următoarele:

a. la expirarea termenului pentru care a fost încheiat protocolul;

b. hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris;

c. cazul de forţa majoră;

d. nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Protocol, situație în care partea lezată 
poate solicită rezilierea unilaterală a acestuia, printr-o notoficare scrisă cu cel puțîn 15 
zile înainte de dată rezilierii.

8. ALTE CLAUZE

Comunicările între colaboratori privitor la modul de desfășurare a activităților prevăzute în 
Protocol se efectuează în scris sau prin corespondență electronică.

9. LITIGII

Litigiile de orice fel decurgând din desfășurarea activităților prevăzute în Protocolul de 
Colaborare, se vor soluționa pe cale amiabilasau, dacă altfel nu este posibil, în instanța.



10. DISPOZIȚII FINALE:

Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga 
activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Acesta poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori 
acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului 
protocol va transmite celorlalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.

Încheiat astăzi ……………………., în 2(două) exemplare, toate cu valoare de original, câte un 
exemplar pentru fiecare parte.

Municipiul Alexandria Inspectoratul Județean de Poliție Teleorman

PRIMAR Șeful Inspectoratului

Victor DRĂGUȘIN Comisar Șef de Poliție

Valentin DUMITRAȘCU

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Haritina GAFENCU

DIRECȚIA JURIDIC, COMERCIAL

Postumia CHESNOIU

Biroul  Cultură Sport Tineret
Cristian FALUVEGI

Președinte de ședința
Consilier,

Silvia COBARLIE




