
       R O M Â N I A                                                                                                                                          
JUDEłUL HUNEDOARA                                                      
   MUNICIPIUL BRAD       
   CONSILIUL LOCAL                                                        

       H O T Ă R Â R E A  NR.135/2009* 
privind  aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare  între Consiliul 

                local al municipiului Brad şi Serviciul de probaŃiune de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara 

 
 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara.       
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 

propune aprobarea încheierii unui  Protocol de colaborare  între Consiliul local al municipiului Brad 
prin Serviciul Public Local de AsistenŃă Socială şi Serviciul de probaŃiune de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara în vederea întăririi gradului de siguranŃă comunitară în municipiul Brad, pentru 
prevenirea unor infracŃiuni şi reintegrarea în comunitate a persoanelor care au săvârşit infracŃiuni. 

 łinând cont de  Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Brad, precum şi avizul comisiei de specialitate al 
Consiliului local al municipiului Brad. 
    În temeiul prevederilor art. 36 alin. 7 lit. „c”, alin. 6 lit.,,a” pct. 1 şi  art. 45 din Legea 
administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art.1 –Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare  între Consiliul local al municipiului 
Brad prin Serviciul Public Local de AsistenŃă Socială şi Serviciul de probaŃiune de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara în vederea întăririi gradului de siguranŃă comunitară  în municipiul Brad, 
pentru prevenirea unor infracŃiuni şi reintegrarea în comunitate a persoanelor care au săvârşit 
infracŃiuni, conform Anexei face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 - Se împuterniceşte primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu pentru a semna 
Protocolul de colaborare între Consiliul local al municipiului Brad şi Serviciul de probaŃiune de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara . 

Art.3  – Prezenta hotărâre se comunică: 
 - InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara,  
 - Primarului municipiului Brad,   
 - Serviciul Public Local de AsistenŃă Socială 

                        -  Serviciului de probaŃiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara 
     
 
        BRAD, 30.11.2009   

 
 
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                Contrasemnează              
                Groza Liviu                                           
                                                                                 SECRETAR  
   
                                                  Epure Agnes 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:   15  voturi ,,pentru” , 1 consilier absent motivat ( Costina Ionel Zeno), 1 consilier şi-a dat demisia (Uibariu Maria 

Lăcrămioara)                                                                        
                  



ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 135/2009 
 

PROTOCOL  DE  COLABORARE 
   

Art. 1 -  PărŃile protocolului 
 

1. Consiliul local al municipiului Brad prin Serviciul Public Local de AsistenŃă Socială Brad, 
cu sediul în Brad str. Republicii nr. 18 judeŃul Hunedoara, codul de înregistrare fiscală 4374962 
telefon 0254612665, fax 0254612669 e-mail bradprim@yahoo.com, contul nr. 
RO74TREZ36924510220XXXXX deschis la Trezoreria Brad, reprezentat prin primar Florin Cazacu 

ŞI 
2. Serviciul de ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, 

cam. 202-204, telefon 0254211574, int.121, 189 fax 0254216333 e-mail  
probaŃiune.hunedoara@just.rp, reprezentat prin d-na Ignat Gabriela în calitate de şef serviciu. 

 
 Art. 2 - Scopul protocolului 

  
 Scopul încheierii prezentului protocol este colaborarea părŃilor în vederea întăririi gradului de 
siguranŃă comunitară în municipiul Brad, prevenirea din nou a unor infracŃiuni, reintegrarea în 
comunitate a  persoanelor care au săvârşit infracŃiuni. 
 
  Art. 3 - Obiectivele protocolului 
 
 Obiectivele prezentului protocol sunt: 

a) evaluarea persoanelor prevăzute la grupul Ńintă, la solicitarea organelor judiciare 
b) colaborarea părŃilor în vederea îndeplinirii nevoilor sociale, individuale, familiale, în 

vederea depăşirii unor situaŃii de dificultate ale persoanelor care formează grupul Ńintă şi care au 
solicitat Serviciului de ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara asistenŃă şi consiliere. 

c) diminuarea impactului psihologic al infracŃiunii asupra victimei şi depăşirea problemelor 
legate de imaginea de sine, stres-postraumatic 

 
Grupul Ńintă 

a) învinuiŃii minori şi inculpaŃii minori şi majori pentru care organele judiciare au solicitat 
Serviciului de ProbaŃiune întocmirea de referate de evaluare şi care locuiesc în  municipiul Brad 

b) persoanele condamnate în baza art. 861, 862, 1101 Cod penal, care au solicitat asistenŃă şi 
consiliere Serviciului de ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara în vederea îndeplinirii unor 
nevoi sociale şi care locuiesc în municipiul Brad 

c) minorii, victime ale unor infracŃiuni, care se află în evidenŃa Serviciului de probaŃiune şi 
care au solicitat consiliere şi asistenŃă în baza legii nr. 211/2004 şi care locuiesc în municipiul Brad. 
 

Art. 4 - ObligaŃiile părŃilor 
 
 A. ObligaŃiile Serviciului Public Local de AsistenŃă Socială Brad 
 a) să furnizeze date despre situaŃia socială şi familială a învinuitului/inculpatului pentru care 
se efectuează referatul de evaluare  
 b) să ofere informaŃii cu privire la demersurile care trebuie realizate în vederea încadrării 
persoanei din evidenŃa Serviciului de probaŃiune aflate în dificultate  într-o categorie defavorizată 
social, pentru ca aceştia să beneficieze după caz, de următoarele servicii sociale venitul minim 
garantat, cantină socială, ajutor pentru încălzirea locuinŃei, alocaŃia familială complementară şi/sau 
alocaŃia de susŃinere pentru familia monoparentală.        
 
    B. ObligaŃiile Serviciului de probaŃiune a) să solicite în timp util informaŃii privind 
situaŃia socio-familială a învinuitului/inculpatului care se evaluează, oferind Serviciului Public Local 
de asistenŃă Socială Brad datele necesare pentru identificarea acestuia. 



 b) să solicite în timp util informaŃii privind condiŃiile de acordare a serviciilor sociale pentru 
persoanele din evidenŃa Serviciului de ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara aflate în 
dificultate. 
 
  Art. 5 - Durata protocolului 
 Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de 1 an şi intră în vigoare în momentul semnării 
lui de către ambele părŃi. 
 
  Art. 6 – Clauze generale 
 Modificarea prezentului protocol se poate face prin acte adiŃionale.  
 Notificările dintre părŃi se vor face în scris. 
 
  Art. 7 – Încetarea protocolului 
 Încetarea protocolului de colaborare poate avea loc: 
 - prin acordul părŃilor 
 - la expirarea termenului pentru care a fost încheiat 
 - rezilierea unilaterală va avea loc în următoarele cazuri: 
   - de compromitere publică a imaginii instituŃiei colaboratoare 

- în cazul în care una dintre părŃile semnatare a protocolului implică în alte 
programe sau parteneriate cealaltă parte semnatară fără acordul acesteia din 
urmă 
 

   Art. 8 – Criterii de confidenŃialitate 
 Activitatea  de parteneriat se desfăşoară sub incidenŃa prevederilor Legii nr. 667/2001 cu 
modificările şi completările ulterioare, privind protecŃia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaŃie a acestor date. 
 
  Art. 9 – ModalităŃi de rezolvare a conflictelor 
 În cazul în care pe parcursul desfăşurării parteneriatului vor apărea conflictele, persoanele de 
contact desemnate vor anunŃa reprezentanŃii celor două părŃi semnatare, în vederea analizării şi 
rezolvării conflictelor pe cale amiabilă. 
 Prezentul protocol se încheie astăzi________________, în două exemplare, câte una pentru 
fiecare parte semnatară. 
 
Serviciul de probaŃiune de pe lângă                    S.P.L.A.S. Brad 
Tribunalul Hunedoara 
 
    Şef serviciu                PRIMAR 
 Ignat Gabriela                      Florin Cazacu 
 
 
 Consilier de probaŃiune           Consilier juridic 
   Fuhrmann Lucia                          Galea Mirela 
 
 
                   Şef serviciu 
 
                              MihuŃ Emilia 
 
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                           Contrasemnează              
                Groza Liviu                                           
                                                                            SECRETAR  
                                           Epure Agnes 

 


