


ROMÂNIA                             Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ               Secretar general al comunei, 
COMUNA CRASNA                                            Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL 
           

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Crasna și Inspectoratul 

de Poliție Județean Sălaj  
 

Consiliul local al comunei Crasna, judetul Sălaj; 
 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre  cu nr………,  Raportul compartimentului 
de specialitate cu nr……….. prin care se propune aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna 
Crasna și Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj și Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local; 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și 
completările ulterioare; 
         În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.g) și h), alin.(9) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr.218/2002 privind organizarea și  funcționarea Poliției Române cu modificările și completările 
ulterioare; 
 -  Legii nr.155/2010 privind oranizarea și funcționarea Poliției Locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul art.139 alin.(3) lit.f) și ale art.196,alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art.1.  Se aprobă Protocolul  de colaborare între Comuna Crasna și Inspectoratul de Poliție 
Județean Sălaj, pentru realizarea intervenției la alertele generale ca urmare a dispunerii măsurii de 
monitorizare lectronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuționale penale, protrivit principiului 
”cel mai apropiat organi intervine” conform anexei nr.1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 - Instituţia Prefectului Județului Sălaj; 
 - Primarul comunei Crasna; 
 - Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj; 
 - Poliția locală Crasna; 
 - Monitorul oficial local; 
    - Dosarul sedinței; 
     

INIȚIATOR, 
PRIMAR 

KOVACS ISTVAN 
 

Voturi:pentru ............,  
împotrivă......., 
 abțineri ........ 
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Anexa nr.1. 
la HCL nr...... din  02.11.2022. 

 
 

MINISTERUL AFACERILORI INTERNE 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI 

ROMÂN 
INSPECTORATUL DE POLIȚIE 

JUDEȚEAN SĂLAJ 

Nr.  

 
PRIMĂRIA CRASNA POLIȚIA LOCALĂ 

CRASNA 
Nr.9133 din  

 

 
 

PROTOCOL DE COOPERARE 

încheiat între Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj și U.A. T. Crasna, pentru realizarea 
intervenłiei la alertele generate ca urmare a dispunerii măsurii de monitorizare electronică în 
cadrul unor procedurijudiciare și execuțional penale, potrivit principiului „ cel mai apropiat 

organ intervine ” 
 

PREAMBUL 
 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor 
fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile 
competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii 
infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum 
și privind libera circulație a acestor date, ale Directivei (UE) nr. 680/2016 privind 
protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale 
a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Decizieicadru 2008/977/JAI a Consiliului și având în vedere dispozițiile 
art. 3 și art. 26 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea 
Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 
146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și 
execuțional penale, cu modificările ulterioare, art. 2 din Legea poliției locale nr. 
155/2010 republicată, Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul 
unor proceduri judiciare și execuțional penale, H.G. nr. 196/2005 privind aprobarea 
Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței 
publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității, OUG nr. 
34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National Unic pentru Apeluri 
de Urgenta, aprobată de Legea nr. 160/2008, art. 24 din OMAI nr. 60/2010 privind 
organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice și 
Ordinul comun al inspectorului general al IGPR/ directorului STS/ directorului ANP ce 
urmează a fi emis în aplicarea art. 8 din H.G. nr. 1025/2022 pentru stabilirea aspectelor 
tehnice și organizatorice privind funcționarea în sistem-pilot, precum și a celor privind 
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operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică, 
Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, cu sediul în Zalău, strada Tudor 

Vladimirescu, nr. 14A, județul Sălaj, reprezentată de șeful inspectoratului, domnul 
comisar-șef de poliție STUPAR Marius-Anton și 

U.A.T. Crasna, cu sediul în Crasna nr. 13, jud. Sălaj, reprezentată legal prin 
Primar Kovacs Istvan denumite în continuare părți, au convenit încheierea 

prezentului Protocol. 
PROTOCOL 

Capitolul I - Obiectul protocolului 
Art. 1 
(1) Prezentul protocol are ca obiect dezvoltarea colaborării pe baza unui 

parteneriat activ care să asigure realizarea obiectivelor comune și, implicit, creșterea 
capacității operative și de intervenție în vederea aplicării dispozițiilor legale în 
domeniul apărării drepturilor și libertăților victimelor violenței domestice. 

(2) Protocolul urmărește respectarea principiului intervenției specializate și 
cooperării, promovat de Strategia Ministerului Afacerilor Interne de realizare a ordinii 
și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea 
criminalității stradale, aprobat prin H.G. nr. 196/2005 și principiului cel mai apropiat 
organ intervine, promovat de Legea nr. 146/2021 pentru eficientizarea intervenției la 
alertele generate în contextul dispunerii măsurilor de monitorizare electronică, prin 
alocarea celei mai apropiate resurse de locul în care se află persoana protejată și/ sau 
de locul sesizării, după caz, pentru situațiile în care nu sunt disponibile resurse din 
cadrul structurilor de poliție. 

(3) Scopul protocolului constă în cooperarea și intervenția la evenimentele 
semnalate prin Sistemul informatic de monitorizare electronică prin asigurarea 
continuității dispozitivului de menținere a ordinii publice în zona de competentă. 

Capitolul II - Activități comune 
Art. 2 În scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului protocol, pârțile vor 

desfășura următoarele activități comune: 
a) asigurarea intervenției la evenimentele generate în cadrul Sistemului informatic de 

monitorizare electronică, denumit în continuare SINTE; 
b) cooperarea și intervenția la evenimentele semnalate prin SINIE; 
c) diminuarea riscului infracțional în rândul victimelor violenței domestice; 
d) eliminarea suprapunerii forțelor; 
e) realizarea schimbului de informații operative. 
Capitolul III - Activități desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj 

Art. 3 Dispeceratul de urgenta operat de poliție transmite către structura de poliție 
locală, prin orice mijloc de comunicare avut la dispoziție, un set minim de date pentru 
realizarea intervenției, respectiv: 

a) datele de localizare ale dispozitivului electronic de supraveghere purtat de 
persoana supravegheată, din momentul declanșării alertei; 
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b) după caz, datele de localizare ale dispozitivului electronic de supraveghere deținut 
de persoana protejată, din momentul declanșării alertei; 

c) datele de localizare prevăzute la lit. a) și b), actualizate în dinamică; 
d) datele de localizare prevăzute la lit. a), din ultimele 24 de ore anterioare 

declanșării alertei; 
e) numele și prenumele, numele dat la naștere și numele anterior, orice pseudonime 

ce pot fi introduse separat; 
f) codul numeric personal, pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod; 
g) adresa de domiciliu și, după caz, adresa imobilului unde locuiește efectiv; 
h) seria și numărul actului de identitate; 
i) cetățenia; 
j) sexul; 
k) semnele fizice particulare, obiective și inalterabile; 
l) fotografia, preluată potrivit art. I I alin. (3) din Legea nr. 146/2021 cu modificările 

ulterioare; 
m) numărul de telefon; 
n) măsura judiciară sau execuțional penală în cadrul căreia se execută monitorizarea 

electronică; 
o) numărul mandatului, al hotărârii judecătorești sau al ordinului de protecție 

provizorie/ordinului de protecție/ordinului european de protecție, precum și 
autoritatea emitentă; 

p) măsurile ce trebuie luate în cazul unei alerte; 
q) datele de contact ale organului de supraveghere. 

Capitolul IV - Activități desfășurate de structura de polite locală Art. 4 
(1) Structurile de poliție locală realizează intervenția la alertele generate de către 

dispozitivele de supraveghere electronică și/sau, după caz, la sesizarea persoanei protejate 
sau oricărei persoane, potrivit principiului cel mai apropiat organ intervine, la solicitarea 
dispeceratului de urgenta operat de poliție. 

(2) De asemenea, structurile menționate la alin (1) se deplasează, de îndată, către 
locația indicată de către dispeceratul de urgenta operat de poliție. 

(3) După sosirea la fata locului și întreprinderea măsurilor ce se impun, potrivit 
situației de fapt existente, structurile de poliție locală așteaptă sosirea echipajului/ echipaj 
elor de poliție competent/competente teritorial, urmând a le comunica și transmite, după 
caz, prin orice mij loc de comunicare avut la dispoziție, documentele întocmite, concluziile 
intervenției și orice alt aspect de interes. 

(4) Ori de câte ori situația impune, structurile de poliție locală acționează în 
comun, potrivit dispozițiilor primite de la eșaloanele de comandă ale celor două structuri 
sau de la dispeceratul de urgenta operat de poliție. Astfel, intervenția la evenimente se 
realizează prin sprijin reciproc, stabilindu-se reguli de colaborare în situații reale. 

Capitolul V — Modalități de cooperare 
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Art. 5 În situații justificate de necesitatea aplicării legii, polițiștii locali aflați în 
exercitarea atribuțiilor de serviciu vor beneficia de sprijinul necesar obținerii datelor și 
informatiilor din bazele de date ale MAI. 

Art. 6 
(1) Activitățile desfășurate în contextul precizat se vor realiza pe bază de grafice 

zilnice care vor fi întocmite de către șeful structurii de poliție locală și vor fi transmise 
Centrului Operațional al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, prin fax (0260/612786), 
WhatsApp (0755047353), poștă electronică (dispecerat@sj.politiąromana.ro), ori prin orice 
mijloc în măsură să perrnită stabilirea autenticității. 

(2) De asemenea, după caz și în măsura posibilităților, dacă localizarea efectivelor 
de poliție locală se ține printr-un sistem informatic, acesta va fi interconectat cu aplicația 
de monitorizare electronică, prin intermediul structurilor specializate. 

(3) În situația în care patrulele poliției locale părăsesc itinerariul de patrulare, 
Centrul Operațional al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj va fi înștiințat de îndată cu 
privire la acest aspect. 

 
Capitolul VI — Dispoziții finale 
Art. 7 
(l) Părțile își îndeplinesc responsabilitățile prevăzute în prezentul protocol, în 

conformitate cu prevederile legale privind protecția informațiilor clasificate, prelucrarea 
datelor cu caracter personal și implicit, cu respectarea principiului proporționalității datelor 
prelucrate, raportat la scopul propus. 

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează strict în scopul prevăzut la 
art. 1. 

Art. 8 
(1) Prevederile prezentului protocol vor putea fi modificate și completate, prin act 

adițional, cu acordul părților. 
(2) Părțile semnatare se angajează ca orie impediment survenit în aplicarea 

prezentului protocol să fie notificat în timp util celeilalte părți, iar remedierea acestuia 
va fi făcută având la bază consultarea reciprocă și dialogul bilateral constructiv. 

(1) Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării și înregistrării de către părți, 
fiind valabil pe o perioadă de 5 ani. 

(2) Înainte cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării, protocolul se poate 
prelungi prin act adițional, pe o perioadă determinată. 

Art. 10 
(1) Oricare dintre părți are dreptul de a denunța unilateral prezentul protocol, cu 

înștiințarea prealabilă a celeilalte părți, cu cel puțin 30 zile. 
(2) Prezentul protocol poate fi completat sau completat prin act adițional, la 

solicitarea oricăreia dintre părți, cu acordul celeilalte. 
Încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 



7 din 5 Pagina 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR  
Nr.  
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Crasna și 

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj  
 
 

    În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.g) și h), alin.(9) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr.218/2002 privind organizarea și  funcționarea Poliției Române cu modificările și 
completările ulterioare; 
 -  Legii nr.155/2010 privind oranizarea și funcționarea Poliției Locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Propun aprobarea încheierii unui Protocolul  de colaborare între Comuna Crasna și 

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, pentru realizarea intervenției la alertele generale ca 
urmare a dispunerii măsurii de monitorizare lectronică în cadrul unor proceduri judiciare și 
execuționale penale, protrivit principiului ”cel mai apropiat organi intervine” 

 Protocolul are ca obiect dezvoltarea colaborării pe baza unui parteneriat activ care să 
asigure realizarea obiectivelor comune și, implicit, creșterea capacității operative și de 
intervenție în vederea aplicării dispozițiilor legale în domeniul apărării drepturilor și libertăților 
victimelor violenței domestice. 

Protocolul urmărește respectarea principiului intervenției specializate și cooperării, 
promovat de Strategia Ministerului Afacerilor Interne de realizare a ordinii și siguranței publice, 
pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, aprobat prin H.G. nr. 
196/2005 și principiului cel mai apropiat organ intervine, promovat de Legea nr. 146/2021 pentru 
eficientizarea intervenției la alertele generate în contextul dispunerii măsurilor de monitorizare 
electronică, prin alocarea celei mai apropiate resurse de locul în care se află persoana protejată și/ 
sau de locul sesizării, după caz, pentru situațiile în care nu sunt disponibile resurse din cadrul 
structurilor de poliție. 
  Scopul protocolului constă în cooperarea și intervenția la evenimentele semnalate prin 
Sistemul informatic de monitorizare electronică prin asigurarea continuității dispozitivului de 
menținere a ordinii publice în zona de competentă. 

Având în vedere cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) 
lit. d) și e), alin. (7) lit. b), alin. (9) lit. a) și ale art.139 alin. (3) lit.f) raportate la prevederile 
art.136 alin (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supun spre aprobare 
proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens. 

PRIMAR, 
  KOVACS ISTVAN 
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R O M Â N I A         APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA       KOVACS ISTVAN 
NR. . 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Crasna și 

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj  
 

    În conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.g) și h), alin.(9) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr.218/2002 privind organizarea și  funcționarea Poliției Române cu modificările și 
completările ulterioare; 
 -  Legii nr.155/2010 privind oranizarea și funcționarea Poliției Locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
Propun aprobarea încheierii unui Protocolul  de colaborare între Comuna Crasna și 

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, pentru realizarea intervenției la alertele generale 
ca urmare a dispunerii măsurii de monitorizare lectronică în cadrul unor proceduri 
judiciare și execuționale penale, protrivit principiului ”cel mai apropiat organi intervine” 

 Protocolul are ca obiect dezvoltarea colaborării pe baza unui parteneriat activ care să 
asigure realizarea obiectivelor comune și, implicit, creșterea capacității operative și de 
intervenție în vederea aplicării dispozițiilor legale în domeniul apărării drepturilor și libertăților 
victimelor violenței domestice. 

Protocolul urmărește respectarea principiului intervenției specializate și cooperării, 
promovat de Strategia Ministerului Afacerilor Interne de realizare a ordinii și siguranței publice, 
pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, aprobat prin H.G. nr. 
196/2005 și principiului cel mai apropiat organ intervine, promovat de Legea nr. 146/2021 pentru 
eficientizarea intervenției la alertele generate în contextul dispunerii măsurilor de monitorizare 
electronică, prin alocarea celei mai apropiate resurse de locul în care se află persoana protejată și/ 
sau de locul sesizării, după caz, pentru situațiile în care nu sunt disponibile resurse din cadrul 
structurilor de poliție. 
  Scopul protocolului constă în cooperarea și intervenția la evenimentele semnalate prin 
Sistemul informatic de monitorizare electronică prin asigurarea continuității dispozitivului de 
menținere a ordinii publice în zona de competentă. 

Având în vedere cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) 
lit. d) și e), alin. (7) lit. b), alin. (9) lit. a) și ale art.139 alin. (3) lit.f) raportate la prevederile 
art.136 alin (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supun spre aprobare 
proiectul de hotărâre iniţiat în acest sens. 
 
 

Șef birou Poliția locală Crasna 
Kulcsar Tibor - Andras 
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