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Anexă la HCL nr. 10 din 28.02.2019 
Nr._____/_______________                                   Nr._______/__________ 
      Orașul Aleșd                                                     Inspectoratul de Poliție Județean Bihor  
                                                           
 

     Preambul 
  

Având în vedere punerea în funcțiune a sistemului de supraveghere video aflat în 
proprietatea Orasului Alesd 

Ținând cont de obiectivele generale ale proiectului, respectiv creșterea calității 
vieții, creșterea nivelului de siguranță a tuturor locuitorilor; 

Luând în considerare atribuțiile Poliției Române în ceea ce privește apărarea 
drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, 
prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în 
condițiile legii, precum și atribuțiilor autorităților administrației locale a  orasului Alesd 
în ceea ce privește asigurarea ordinii publice;    

Ținând seama de Regulamentului General (UE) privind protecția datelor cu 
caracter personal (RGPD) nr. 679/2016; 

Având la bază principiul constituțional privind colaborarea loială între instituțiile 
statului Român; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d) completat cu alin. (6), lit. a), pct. 7  
și art. 63, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale și art. 3 
din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române; 

În baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Aleșd nr. _____________-privind 
aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Orasul Alesd  și Inspectoratul de 
Poliție al  Județului Bihor – Poliția Orașului Aleșd privind folosința în comun a sistemului 
de supraveghere video aflat în proprietatea Orașului Aleșd     

  
 

PROTOCOL DE COLABORARE  
 

privind folosința în comun a sistemului de supraveghere video aflat în proprietatea 
Orașului Aleșd 

 
PĂRȚILE  
                Orașul Aleșd, cu sediul în localitatea Aleșd, strada Bobâlna , nr. 3, jud. Bihor, C.F. 
4348920, prin reprezentant legal  Todoca Ioan Coloman , având funcția de primar, 
denumit în continuare proprietar, pe de o parte,  

și 
Inspectoratul de Poliție al  Județului Bihor – Poliția  Orasului Alesd cu sediul 

în localitatea Oradea, str. Parcul Traian nr. 18, jud. Bihor, reprezentat de comisar șef de 
poliție -Haniș Alin Antoniu, în calitate de inspector șef al I.P.J. Bihor - denumit în 
continuare beneficiar, pe de altă parte, 
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SCOPUL  
Art. 1. Pentru îndeplinirea atribuțiilor Poliției Române legate de  apărarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și 
descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, precum și pentru 
realizarea atribuțiilor autorităților administrației locale a Orașului Aleșd în ceea ce 
privește asigurarea ordinii publice, s-a încheiat prezentul PROTOCOL.  
 
OBIECTUL 
Art. 1.(1) Prezentul protocol are ca obiect reglementarea colaborării dintre părți în 
vederea stabilirii condițiilor concrete privind folosința în comun a sistemului de 
supraveghere video aflat în proprietatea Orașului Aleșd, denumit în continuare sistem de 
supraveghere. 
(2) Prin prezentul protocol, beneficiarul dobândește un drept de folosință gratuită asupra 
sistemului de supraveghere și va avea acces la toate facilitățile acestuia. 
(3) Dreptul de folosință generat de prezentul acord se va exercita în comun cu 
proprietarul astfel încât ambele părți să aibă acces la toate facilitățile sistemului de 
supraveghere.  
Art. 2. (1) Sistemul de supraveghere este compus din 38 camere de video pentru 
supraveghere a domeniului public al Orașului Aleșd, a traficului rutier și pietonal, precum 
și 2 terminale pentru înregistrarea, redarea și stocarea  imaginilor. 
(2) Sistemul de supraveghere asigură facilități privind funcția de recunoaștere a plăcuțelor 
de înmatriculare a autovehiculelor și vehiculelor; funcția de supraveghere pe timp de zi și 
de noapte, precum și funcția de înregistrare, redare și stocare a imaginilor.  
Art. 3. (1) În vederea asigurării exercitării dreptului de folosință și a accesului la facilitățile 
sistemului de supraveghere, la sediul beneficiarului se va instala un terminal ce va asigura 
înregistrarea, redarea și stocarea  imaginilor, denumit în continuare terminalul nr. 2, 
asupra căruia beneficiarul dobândește un drept de folosință exclusiv.  
(2) Elementele tehnice ce intră în componența terminalului nr. 2 și asupra cărora 
beneficiarul dobândește un drept de folosință exclusivă, vor fi menționate individual într-
un proces-verbal de predare-primire ce va face corp comun cu prezentul protocol.  
(3) În ceea ce privește terminalul instalat la sediul proprietarului, denumit în continuare 
terminalul nr. 1, beneficiarul nu dobândește niciun drept, acesta rămânând în folosința 
exclusivă a proprietarului. 

 
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 
Art. 4. În cadrul colaborării, beneficiarului îi revin următoarele obligații: 

a) asigură accesul, spațiul necesar și toate condițiile  în vederea instalării și 
punerii în funcțiune a aparaturii tehnice aferente terminalului nr. 2, în clădirea Poliției 
orașului Aleșd, situată în localitatea Aleșd, Str. Bobâlna , nr.4, jud. Bihor, cameara 1 – in 
spatiul destinat ofiterului de serviciu. De asemenea, permite accesul proprietarului, 
respectiv a persoanelor împuternicite de acesta  în vederea recepționării lucrării, precum 
și pentru toate operațiunile ce țin de executarea prezentului protocol.  

b) asigură personal calificat pentru utilizarea aparaturii tehnice aferente 
terminalului nr. 2, astfel încât acesta să fie utilizat în mod corespunzător;   

c) folosește aparatura tehnică aferentă terminalului nr. 2 cu prudența și 
diligența unui bun proprietar; 

d) suportă cheltuielile privind funcționarea aparaturi tehnice aferente 
terminalului nr. 2, constând în energie electrică;     

e) utilizează datele obținute exclusiv în scopul pentru care a fost încheiat 



 

prezentul protocol. 
f) respectă prevederile Regulamentului General (UE) privind protecția datelor 

cu caracter personal (RGPD) nr. 679/2016 și normele legale interne în această materie; 
g) predă proprietarului aparatura tehnică aferentă terminalului nr. 2 la 

încetarea prezentului protocol. 
Art. 5. În cadrul colaborării, proprietarului  îi revin următoarele obligații: 

a) să pună la dispoziția beneficiarului aparatura tehnică aferentă terminalului 
nr. 2  și să asigure toate operațiunile privind instalarea și punerea în funcțiune, precum și 
costurile acestora; 

b) să predea beneficiarului, pe bază de proces-verbal, terminalul nr. 2, în stare 
de funcționare, de îndată ce lucrarea a fost recepționată;  

c)  să asigure serviciile de întreținere și service a întregului sistem, inclusiv a 
aparaturii tehnice aferente terminalului nr. 2;  
 
DURATA PROTOCOLULUI  
Art. 6. (1)  Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de 5 (cinci) ani și produce efecte 
începând cu data încheierii procesului–verbal de predare-primire a terminalului nr. 2. 
(2) Prezentul protocol poate fi prelungit prin acordul ambelor părți pe perioade ce vor fi 
ulterior stabilite.   

 
DISPOZIȚII FINALE  
Art. 7. (1) Protocolul poate fi denunțat de oricare dintre părți, prin notificare scrisă, cu 
respectarea unui termen de preaviz de 60 de zile. 
(2) Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin act adițional, cu acordul 
părților.  
(3) Părțile convin ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului protocol să fie 
notificat în timp util și în scris celeilalte părți iar remedierea acestuia să fie făcută având la 
bază consultarea reciprocă și dialogul constructiv. 
  Prezentul înscris s-a încheiat astăzi  
                  Prezentul înscris cuprinde 3 file şi s-a încheiat în două exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte. 

 
     PROPRIETAR,                                                                                       BENEFICIAR, 
  ORAȘUL ALEȘD                                                     Inspectoratul de Poliție Județean Bihor 
       PRIMAR,                                                             INSPECTOR ȘEF, 
TODOCA IOAN COLOMAN                  Comisar șef de poliție, 
                   HANIȘ ALIN ANTONIU 
         
 
 
      CONTABIL ȘEF  CONTABIL ȘEF, 
      DEM STELIAN                                                                            Comisar șef de poliție 
  SOTOC NICOLETA 
    
                                                                                                                            
      CONSILIER JURIDIC, 
   CONSILIER JURIDIC                                                                                Comisar șef de poliție 
 BODEA ALEXANDRINA           ALB NICOLETA ADRIANA 
      
                                                                                                 
 

  


