
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHĂILEŞTI 

     
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre 

Inspectoratul de Politie Județean Buzău și UAT Comuna 

Mihailești 

 
Consiliul Local al comunei Mihăileşti,  judeţul Buzău 
Având în vedere: 

 referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat sub nr. 2020 din 

01.04.2022, 

 raportul de specialitate al consilierul achizitii publice din cadrul compartimentului 
contabilitate, impozite si taxe locale, achizitii publice, urbanism si amenajarea  teritoriului 

înregistrat sub nr.2021 din 01.04.2022 

 avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mihailesti; 
 adresa Inspectoratului de Poliție Județean Buzău nr. 1061617/1 din 31.01.2022 

inregistrată sub nr.720 din 31.01.2022 

 prevederile Hotarâri Consiliului Local nr. 4/10.02.2022 privind aprobarea 
bugetului propriu al comunei Mihăileşti, judeţul Buzău, pe anul 2022 

 prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificarile și completările ulterioare; 

 prevederile art. 129 alin. 2 lit e in coroborare cu alin 9 lit a din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;  

În temeiul art 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 Se aprobă incheierea unui Protocolului de colaborare dintre Inspectoratul de 

Poliție Județean Buzău și UAT Comuna Mihăilești, conform anexei care face parte 
integrate din prezenta hotărâre având drept scop cooperarea in vederea realizării 

obiectivului comun de ridicare a nivelului de siguranță rutieră a cetățenilor comunei 

Mihăilești, județul Buzău. 
Art2. Se imputernicește domnul Petre Dorinel, primarul comunei, să semneze 

Protocolul de Colaborare dintre Inspectoratul de Poliție Județean Buzau si UAT Comuna 

Mihăilești prin care se va pune la dispoziție prin comodat a echipamentului “DRAGER” a 

perifericelor si softurilor aferente, conform specificațiilor tehnice furnizate de către IPJ 
Buzău ce va fi achiziționat de UAT comuna Mihăilești. 

Art.3 Secretarul general al comunei Mihailesti va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor, persoanelor fizice şi juridice interesate.  
 

   Preşedinte de sedinţă, 

Florinel MORARU   
Contrasemnează, 

 Secretar general al comunei 

                                     Violeta – Adelina TUDOSE 

Mihăileşti  

16.05.2022 

Nr.28 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta  ordinara din data 
de 16.05.2022 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul 
total de 11 consilieri in funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.   



Anexa la HCL nr.28/2022 

COMUNA MIHAILESTI INSPECTORATUL DE POLITIE 
JUDEŢEAN BUZAU 

Nr.______/___________ Nr. ______/___________ 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

 INTRE 

 COMUNA MIHĂILEȘTI, cu sediul în comuna Mihăilești, sat Mihăilești, str. 

Principală, nr. 50, județul Buzău, tel. 0238.775.005,  fax: 0238.775.005,  
0238.784.003,  e-mail primariamihailesti@yahoo.com, reprezentată prin Primar-

Petre Dorinel 

şi 

 INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BUZAU, cu sediul în Municipiul 
Buzău, str. Chiristigii, nr. 8-10, telefon 0238/402014, fax 0238/724.955, e-mail 

ipj@bz.politiaromana.ro, reprezentat de Șeful Inspectoratului de Poliție Județean 

Buzău- Comisar  Șef  de Poliție Pantazi Virgil Laurențiu 

 
 Art. 1 DlSPOZITII GENERALE: 

 Programul de prevenire iniţiat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, 

pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră, la nivelul judetului Buzau. 

 Hotărârea Consiliului Local nr.___/2022 privind aprobarea Incheierii unui 

protocol de colaborare intre Primăria U.A.T. Mihailesti cu Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Buzău, având ca obiectiv comun ridicarea nivelului de siguranţă a 

cetăţenilor comunei Mihailesti; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002, republicată, privind 

circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Hotărârea de Guvern nr. 1391/2002, modificată, privind Regulamentul de 

aprobare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002, republicată, privind 

circulaţia pe drumurile publice, cu modifcările și completările ulterioare 

 
 Art.2. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

 Art.2.1. In conformitate cu atribuţiile specifice, obiectul prezentului Protocol 

de Colaborare îl reprezintă cooperarea in vederea realizării obiectivului comun de 

ridicare a nivelului de siguranţă rutieră a cetăţenilor comunei Mihailesti, judetul 

Buzau. 
 

 Art.3. OBIECTIVELE COLABORĂRII 

 Art. 3.1. Prin aducerea la indeplinire a acestui Protocol de Colaborare, 

părţile semnatare işi propun indeplinirea urrnătoarelor obiective: 
 a) Consolidarea parteneriatului poliţie — instituţii — organizaţii cu atribuţii 

ori preocupări similare, in vederea realizării şi dezvoltării unui parteneriat activ; 

 b) Eficientizarea activităţilor preventiv-educative; 

 c) Sprijin reciproc in rezolvarea unor situaţii a căror amploare poate depăşi 
posibilităţile de rezolvare ale unei părţi; 

 d) Realizarea unor activităţi punctuale pe linia transportului şcolar, ce 

vizează microbuzele special destinate acestui tip de transport; 

 e) Prevenirea şi combaterea evenimentelor rutiere produse ca urmare a 
conducerii autovehiculelor/vehiculelor de către persoane aflate sub influenţa 

băuturilor alcoolice; 

 f) Pregătirea antivictimală a populaţiei şi informarea participanţilor la trafic 

asupra necesităţii respectării regulilor de circulaţie. 

  
 Art. 4. OBLIGAŢIILE PĂRTILOR 

mailto:primariamihailesti@yahoo.com


 Art. 4.1. Obligaţiile Inspectoratului de Politie Judetean Buzău  

 Asigură personal calificat ce va utiliza echipamentul "Drager", 
perifericele şi softurile aferente acestor tipuri de echipamente. 

 Efectuează activităţi de verificare in trafic a conducătorilor auto ce 

deservesc mijloacele de transport a elevilor, către/de la unităţile de invăţământ 

existente pe raza comunei; 
 Realizează intervenţii la evenimentele la care situaţia impune; 

 Organizează şi execută periodic acţiuni şi controale de verificare şi 

testare a conducătorilor auto, in vederea prevenirii accidentelor de circulaţie 

produse pe fondul consumului de băuturi alcoolice. 
 Asigură conservarea bunului ca un bun proprietar; 

 Mediatizează beneficiile obţinute ca urmare a colaborarii, in vederea 

incurajării implicării comunităţii locale, a organizaţiilor non guvernamentale, in 

dezvoltarea simţului şi spiritului civic. 
 Asigura mentenanţa, materialele consumabile precum şi verificarea 

metrologica de specialitate a echipamentelor "Drager" şi a perifericelor şi softurilor 

aferente. 

 

 Art. 4.2. OBLIGATIILE COMUNEI MIHAILESTI  
 Achiziţionează şi pune la dispoziţia Inspectoratului de Poliţie Judeţean 

Buzău, prin comodat, echipamente "Drager", perifericele şi softurile aferente 

acestor tipuri de echipamente, conform specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de 

către I.P.J.Buzău; 
 Iniţiază activităţi de promovare a beneficiilor obţinute prin utilizarea 

echipamentelor "Drager", Incurajând In acest sens implicarea comunităţii locale şi 

a organizaţiilor non guvernamentale. 

  
 Art. 4.3. OBLIGATIILE COMUNE  

 Informarea reciprocă şi oportună cu date și informaţii relevante şi de interes 

local, in cazul identificării unor situaţii de încălcare a prevederilor actelor 

normative in domeniul circulaţiei rutiere pe drumurile publice. 

 Acordarea de sprijin logistic reciproc în acţiunile desfăşurate pe linia 
circulatiei rutiere. 

 Identificarea cauzelor care generează sau favorizează incălcările legislaţiei in 

domeniile de referinţă precum și evaluarea riscurilor identificate pe timpul 

executării acţiunilor. 
 d) Respectarea prevederilor legale  in vigoare privind 

confidenţialitatea informaţiilor privind orice solicitare sau comunicare adresată de 

către una din părţi. 

 e) Asigurarea confidenţialităţii datelor stocate și prelucrate, respectând, in 
acest sens, prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecţia 

persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date; 

 
 Art. 5. MODALITĂTI DE COMUNICARE  

 Art. 5.1. Comunicarea Intre părţi a datelor și informaţiilor referitoare la 

activităţile întreprinse in comun, care fac obiectul prezentului Protocol, se 

organizează la nivel local prin structurile desemnate ale celor două părţi. 

 Art. 5.2. Comunicarea datelor și informaţiilor între cele două părţi se 
realizează la solicitarea sau iniţiativa părţilor, de regulă în scris iar pe cale de 

exceptie, ce le făcute prin alte modalităţi se vor confirma ulterior, de asemenea in 

scris, pe căile de transmitere oficiale ale 

instituţiilor. 
 Art. 5.3. Toate comunicările dintre părţi se vor realiza cu respectarea 

prevederilor Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice 



in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a 

acestor date; 
 

 Art. 6. SOLUTIONAREA DIVERGENTELOR/LITIGIILOR  

 Art. 6.1. Părţile prezentului protocol vor depune toate eforturile pentru a 

rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neinţelegere sau dispută care 
se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu aducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentului protocol. 

 

 Art. 7. DISPOZITII FINALE 
 Art. 7.1. Prezentul Protocol de colaborare se încheie pentru o perioadă de 5 

(cinci) ani, din momentul semnării, cu posibilitatea prelungirii automate, cu 

perioade succesive de 5 ani, daca niciuna dintre părţi nu cere denunţarea 

protocolului intre timp. 
 Art. 7.2. Părţile semnatare se obligă să respecte întocmai prevederile 

prezentului Protocol, care intră in vigoare de la data semnării, având caracter 

obligatoriu pentru ambele părţi. Părţile pot cere denunţarea Protocolului, oricând, 

pe timpul derulării acestuia, cu un preaviz scris de 30 de zile. 

 Art. 7.3. Prezentul Protocol poate fi completat i modificat numai prin acordul 
scris al ambelor părţi, prin incheierea unor acte adiţionale. 

 Art. 7.4. Prezentul Protocol s-a incheiat în 2(doua) exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte semnatară, azi  / /  

 
COMUNA MIHĂILEȘTI        I.P.J. BUZĂU 

Primar        Comisar-şef de poliţie 

PETRE DORINEL        PANTAZI VIRGIL-LAURENŢIU 

 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE    AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

 

 

 
 

Presedinte de sedinta, 

Florinel MORARU 
 
 

 

Contrasemnează,  

Secretar general al comunei 

         Violeta – Adelina TUDOSE 
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