
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba  

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba,  

în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” 

 

 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 14 februarie 

2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT 

- Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea 

organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii 

Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și 

Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului 

„Educație rutieră”; 

- raportul de specialitate nr. 3163/7 februarie 2020 al Direcţiei gestionarea patrimoniului 

şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- adresa nr. 165980/20 decembrie 2019 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, 

înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28826/24 decembrie 2019; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, 

cultură, tineret, ONG-uri și sport; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între UAT - Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării 

activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”,  conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 15000 lei din bugetul local al Județului Alba (sumă 

care va fi prevăzută şi aprobată în bugetul Judeţului Alba pentru anul 2020), pentru desfășurarea 

activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră”.  

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului de 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  

http://www.cjalba.ro/


Poliție Județean Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea 

patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba.  

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 27 

Alba Iulia, 14 februarie 2020 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. f, art. 

139 alin. 5 lit. a şi  art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 33 voturi 

„pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 



                              Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 27/14 februarie 2020   

 

        ROMÂNIA                                                                                    ROMÂNIA 

    JUDEŢUL ALBA                                                                         JUDEȚUL ALBA      

Consiliul Judeţean Alba                                                 Inspectoratul de Poliție Județean Alba 

Nr.______din_________      Nr. _______din_________   

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 Necesitatea organizării unor activităţi extracurriculare de educaţie rutieră a fost 

determinată în primul rând de faptul că în ultima perioadă, accidentele de circulaţie înregistrate pe 

raza judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări, au evidenţiat o creştere semnificativă, în urma cărora, 

se pierd prematur vieţi omeneşti, se pierde definitiv sau temporar capacitatea de muncă, rezultând 

şi importante pagube materiale.  

Proiectul de prevenire a accidentelor rutiere în rândul preșcolarilor și elevilor, intitulat 

„Educație rutieră” vizează consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, între 

autorităţile publice şi unităţile de poliţie, în baza art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea 

şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 173 

alin. 1 lit. e, art. 173 alin. 7 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

 UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, CUI 4562583, reprezentat legal prin domnul Ion 

DUMITREL – preşedinte, în calitate de partener, 

pe de o parte, și 

 Inspectoratul de Poliție Județean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Piaţa Ion 

I.C. Brătianu, nr. 2, județul Alba, CUI 4331058, reprezentat legal prin domnul comisar șef de 

poliție Florin Constantin DOGARU – șef al inspectoratului, în calitate de partener pe de altă 

parte,  

 au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare  

 

Art. 1. -  Obiectul Protocolului de colaborare 

 (1) Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie: 

 a.) Organizarea în anul 2020, în unitățile școlare din județul Alba, inclusiv grădinițe, a 

activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră” pentru prevenirea accidentelor rutiere, 

adresate preșcolarilor și elevilor din județul Alba, activități prevăzute în Regulamentul de 

desfășurare a acestui proiect - anexă la prezentul protocol. 

 b.) Dezvoltarea nivelului de pregătire a preşcolarilor şi elevilor în vederea adoptării unui 

comportament bazat pe respectarea regulilor de circulaţie. 

 c.) Creşterea nivelului de implicare a elevilor în activităţi de prevenire a accidentelor 

rutiere. 

 d.) Optimizarea sistemului de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi 

familie pentru prevenirea accidentelor rutiere, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali. 

 (2) Prezentul Protocol de colaborare stabileşte cadrul de colaborare între parteneri în 

vederea îndeplinirii scopurilor prezentului Protocol. Activităţile și contribuția fiecărei părți sunt 

definite în prezentul Protocol de colaborare. 

Art. 2. -  Scopul Protocolului de colaborare 

 Prezentul Protocol de colaborare are ca scop prevenirea accidentelor rutiere în rândul 

preşcolarilor şi elevilor din judeţul Alba. 

Art. 3. -  Durata Protocolului de colaborare 

 Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărâre a 

Consiliului Județean Alba și expiră la data de 15 iulie 2020. 

Art. 4. - Sursa fondurilor 

 Bugetul estimativ al acestui proiect este de 15.000 lei. Fondurile necesare finanțării acestui 

proiect provin din bugetul local al Județului Alba.  

Art. 5. - Responsabilitățile părților 

     (1) UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba  



  va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor 

necesare pentru premierea participanților (materiale promoţionale, echipamente IT şi birotică, 

articole şi echipamente sportive, furnituri birou şi articole şcolare), precum și a celor legate de 

achiziționarea de apă și dulciuri, pentru buna desfășurare a activităților din cadrul proiectului; 

  va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul 

propriu; 

  va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și 

derularea activităților și a festivității de premiere. 

      (2) Inspectoratul de Poliție județean Alba  

  va avea întreaga responsabilitate cu privire la organizarea și desfășurarea activităților 

din cadrul proiectului; 

  va obține, anterior desfășurării activităților din cadrul Protocolului, acordul scris din 

partea Inspectoratului Școlar Județean Alba,  pentru desfășurarea în unitățile școlare din județul 

Alba a activităților al căror obiect îl constituie prezentul Protocol; 

  va asigura promovarea în mass media și pe site-ul propriu a activităților din cadrul 

proiectului; 

  va elabora un Regulament de desfășurare a activităților și a festivității de premiere; 

  va elabora un raport de activitate final, referitor la data și locul desfășurării, număr de 

participanți, rezultate etc. 

Art. 6. - Conflictul de interese 

  Părţile se obligă să ia toate precauţiile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi 

vor trebui să informeze partenerul imediat despre orice situaţie care conduce sau poate conduce la 

apariţia unui asemenea conflict de interese. 

 Art. 7. - Amendarea Protocolului de colaborare 

 (1) Orice modificare a Protocolului de colaborare trebuie făcută în scris, printr-un 

amendament care trebuie acceptat de cealaltă parte.  

 (2) Partea care solicită modificarea trebuie să informeze cealaltă parte cu cel puţin 10 zile 

înainte de data la care se doreşte intrarea în vigoare a amendamentului, cu excepţia cazurilor 

foarte bine justificate. 

Art. 8. - Răspunderea părților 

 (1) Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute 

întocmai și cu bună credință. 

 (2) Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

Protocol.  

Art. 9. - Forța majoră 

 Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face 

imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere 

partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. 

  Încheiat la Alba Iulia în 2 (două) exemplare originale în limba română. 

 

          UAT Judeţul Alba prin                                 Inspectoratul de Poliție Județean Alba 

        Consiliul Județean Alba                        

                 

     Președinte                           Șeful Inspectoratului 

            Ion DUMITREL                                                      Comisar șef de poliție 

            Florin Constantin DOGARU                                                                       

              Vicepreşedinte,  

      Marius Nicolae HAŢEGAN 

     Director executiv,      Vizat, 

                Marian AITAI          Consilier juridic 

               Director executiv,     Comisar de poliție 

                    Ioan BODEA                                                    Ioana MUNTEAN 

                 Vizat C.F.P.P.       

              Consilier juridic  

 

        Intocmit, Sorina Oprean               

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Protocolul de colaborare                                                                                          
   

REGULAMENT 

   de desfășurare a activităților din cadrul  

Proiectului „Educație rutieră” 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 

 Art. 1.  Dat fiind faptul că în ultima perioadă accidentele de circulaţie înregistrate pe raza 

judeţului Alba şi la nivelul întregii ţări au evidenţiat o creştere semnificativă, se consideră 

necesară organizarea unor activităţi extracurriculare de educaţie rutieră. Urmările acestora sunt, 

de cele mai multe ori, fatale, pierzându-se prematur vieţi omeneşti, definitiv sau temporar 

capacitatea de muncă, precum şi importante pagube materiale.  

 Nesupravegherea copiilor de către persoanele responsabile, asociată cu natura impulsivă şi 

energică a copiilor şi, totodată, lipsa unei educaţii rutiere adecvate în rândul acestora, sunt factori 

care pot conduce la producerea unor reale tragedii. 

 Deoarece, cel mai important factor de prevenire a accidentelor rutiere în rândul tinerilor îl 

reprezintă factorul educaţional, în procesul de educaţie a devenit foarte importantă implicarea cât 

mai multor factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media.  

 În acest sens, proiectul îşi propune realizarea unor activităţi concrete în plan local, 

desfăşurate în colaborare cu alte instituții ale statului, cu atribuţii sau preocupări în domeniul 

prevenirii accidentelor de circulaţie, precum şi prin angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a 

familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Prin aceasta se urmăreşte monitorizarea 

permanentă a cauzelor care determină pierderea de vieţi omeneşti, printr-o acţiune comună şi 

coerentă a părţilor implicate încă de la cele mai fragede vârste. 

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal 

 Art. 2. (1) Potrivit prevederilor art. 124 lit. a și art. 124 lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 

privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare, are atribuții în ceea ce privește asigurarea, prin 

programa școlară, a educației rutiere a preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar, 

precum și a materialului didactic pentru laboratoarele de educație rutieră și parcurile–școală 

proprii de circulație.  

   (2) Conform prevederilor art. 128 alin. 1 lit. i din același act normativ, autoritățile 

administrației publice locale au atribuții în sprijinirea activităților organizate de Ministerul 

Educației și Ministerul Afacerilor Interne pentru educația rutieră a elevilor. 

 Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 173 alin 1 lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, consiliul judeţean are atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan 

intern şi extern, atribuţii în exercitarea cărora, potrivit art. 173 alin. 7 lit. a, din aceeaşi ordonanţă, 

hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, 

inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor 

acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 

 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare 

 Art. 4. Suma aferentă realizării proiectului se va aloca din bugetul local al Judeţului Alba.  

 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării proiectului 

 Art. 5.  Județul Alba, în perioada mai-iunie 2020. 

 

CAPITOLUL V – Activitățile din cadrul proiectului 

 Art. 6.  Concurs cu tematică rutieră pentru preşcolari „Micii Pietoni”:  

  12 echipaje a câte 2 preşcolari din grupa mare, de la grădiniţe din judeţul Alba (24 

preșcolari); 

  vor susține 3 probe de concurs, pentru a demonstra cunoştinţele privind regulile de 

circulaţie pietonală, constând în recitarea unei poezii, interpretarea unui cântec cu tematică rutieră 

şi o probă practică.  

 Toți participanții vor fi premiați cu diplome, materiale promoţionale, articole şi 

echipamente sportive şi/sau furnituri de birou şi articole şcolare. 



 Loc de desfăşurare: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 Alba Iulia. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 

interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 Art. 7. Expoziţie de colaje „Atenţie! Circul şi eu!”  
 Participă preșcolarii grupelor mari de la Grădiniţele din Aiud (aproximativ 150 preșcolari).  

 Cei mici vor realiza lucrări constând în desene si colaje cu tematică rutieră, lucrări pentru 

care vor primi premii constând în materiale promoţionale, articole şi echipamente sportive şi/sau 

furnituri de birou şi articole şcolare. 

 Loc de desfăşurare: Grădiniţa „Primii paşi” Aiud. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 

interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 Art. 8. Patrule şcolare în acţiune 

  Participă echipajele de patrule de școlare din județ, înființate în baza dispoziţiilor  

Capitolului 9 din Rezoluţia de ansamblu R.E.1 pentru aplicarea Convenţiei asupra circulaţiei 

rutiere, încheiată la Viena în 1968, pe care România a ratificat-o prin Decretul 328/1980, precum 

şi ale art. 29 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare.  

 Fiecare patrulă are câte 6 membri.  

 Concursul constă în susținerea unei probe scrise și a unei probe practice, sub îndrumarea 

specialiștilor din cadrul Serviciului rutier al Inspectoratului Județean de Poliție Alba. 

 În urma punctajului obținut la cele două probe se va întocmi un clasament, echipajele 

participante fiind premiate cu diplome, materiale promoţionale, articole şi echipamente sportive 

şi/sau echipamente IT și birotică.  

 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă; se va alege o zonă circulată dintr-un municipiu 

sau oraș al județului Alba. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 

interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 Art. 9.  Concurs de desene pe asfalt – „O lume de copii - o lume sigură!”, destinat 

preşcolarilor şi şcolarilor (clasele 0-IV), constă în realizarea de desene pe asfalt, cu tematică 

rutieră.  

 Dat fiind faptul că are loc odată cu sărbătorirea Zilei Internaționale a Copilului, 1 Iunie, 

toți participanții primesc diplome, materiale promoţionale, articole şcolare şi furnituri de birou. 

Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se va alege în fiecare an o altă localitate din 

județul Alba, astfel încât beneficiari să fie copiii din întregul județ. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 

interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 Art. 10. Concursul Național „Educaţie Rutieră – Educaţie pentru Viaţă!” - etapa 

judeţeană, destinat elevilor de gimnaziu și liceu. 

 Se desfășoară în baza Regulamentului emis de către Ministerul Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului împreună cu Ministerul Administrației și Internelor. 



 Are la bază prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 

completările ulterioare  și ale O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Concursul se va desfășura pe secțiuni, fiecare echipaj fiind format din elevi din clasele 

primare și gimnazial, obligatoriu mixt (b+f), va avea în componenta sa patru elevi, dintre care 

minimum unu din ciclul primar. Membrii echipajelor vor participa la cele trei probe ale 

concursului după cum urmează: la proba teoretică participă toți cei patru elevi; la proba practică 1 

participă doi elevi; la proba practică 2 participă ceilalți doi elevi, care nu au participat la proba 

practică 1.  

 Participanții trebuie să facă parte din aceeași unitate de învățământ. În cazul în care 

echipajul provine dintr-un palat/club al copiilor, membrii echipajului trebuie să fie elevi la aceeași 

școală..  

 În urma punctajului obținut în cadrul fiecărei secţiuni se va întocmi un clasament, 

echipajele participante fiind premiate cu diplome, materiale promoţionale, furnituri de birou şi 

articole şcolare şi/sau articole şi echipamente sportive şi/sau echipamente IT și birotică.  

 Loc de desfăşurare: locația nu este fixă. Se va alege în fiecare an o alta localitate din 

județul Alba, astfel încât beneficiari să fie elevii din întregul județ. 

 Responsabili activitate:  

  Direcția gestionarea patrimoniului – Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii 

interinstituţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  Serviciul rutier și Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba; 

  Inspectoratul Școlar Județean Alba. 

 

CAPITOLUL VI -  Dispoziţii finale 

 Art. 11. Premiile aferente fiecărei activități vor fi achiziționate în limita bugetului total 

alocat acestui proiect. 

 Art. 12. La toate activitățile desfășurate în aer liber, elevii şi preşcolarii vor primi apă și 

dulciuri din partea Consiliului Judeţean Alba. 

 Art. 13. Prevederile prezentului regulament se aplică în anul 2020. 

 

 

 


