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PROTOCOL DE COLABORARE 
 

 
 
I. PĂRȚI SEMNATARE 
 
1. Instituția Prefectului Județul Bihor, cu sediul în Oradea, Parcul Traian nr.5, județul Bihor reprezentată de domnul 

Dumitru Țiplea, în calitate de Prefect; 
2. Consiliul Județean Bihor cu sediul în Oradea, Parcul Traian nr.5, județul Bihor, reprezentat de domnul Ilie Bolojan, în 

calitate de Președinte; 
3. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor cu sediul în Oradea, Str. Armatei Române nr.1B, județul 

Bihor, reprezentată de doamna Gabriela Iova, în calitate de Director Executiv. 
 

II. CADRUL LEGAL 
 
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului; 
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
- Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 
 
 
III. OBIECTIVE 
 
1. Respectarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
2. Ecologizarea și menținerea curățeniei în județ prin implicarea beneficiarilor de venit minim garantat apți de muncă 

conform obligației legale de a presta lunar acțiuni sau lucrări de interes local; 
3. Monitorizarea permanentă a planurilor de acţiuni sau de lucrări de interes local întocmite de autoritățile publice locale 

de la nivelul UAT-urilor pentru a cuprinde acțiuni de ecologizare, precum și a situațiilor lunare privind beneficiarii de 
venit minim garantat din județ. 

  
 
IV.  DURATĂ 
 
Prezentul Protocol intră în vigoare de la data semnării lui de către toate părțile și se încheie pe o perioadă de 2 ani. 
 
 
V. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR SEMNATARE 
 
1. Instituția Prefectului Județului Bihor are următoarele responsabilități: 

• Monitorizarea autorităților publice locale din județ pentru punerea în practică a obligațiilor legale care le revin în ceea 
ce privește acordarea venitului minim garantat prin organizarea de acțiuni de control cu reprezentanți ai Corpului de 
control al prefectului și ai inspectorilor din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor; 

• Coordonarea activităților din prezentul protocol care revin Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor, 
scop în care va fi desemnată o persoană responsabilă. 
 

2. Consiliul Județean Bihor are următoarele responsabilități: 

• Colaborarea cu autoritățile publice locale pentru punerea în practică a obligațiilor ce le revin privind asigurarea 
curățeniei localităților; 

• Susținerea financiară a autorităților publice locale pentru asigurarea condițiilor necesare prestării orelor de muncă de 
către beneficiarii venitului minim garantat. 



2 

 

 
3. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor are următoarele responsabilități: 

• Transmiterea situației lunare a numărului beneficiarilor de venit minim garantat, inclusiv a numărului de ore de muncă 
raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, care le revine persoanelor apte de muncă, la nivelul 
fiecărui UAT din județul Bihor; 

• Participarea la acțiunile de control organizate împreună cu Corpul de control al prefectului privind îndeplinirea 
obligațiilor legale de către autoritățile publice locale în materia venitului minim garantat. 

 
 
VI. MODALITĂȚI DE COMUNICARE 

 
Comunicarea datelor și schimbul de informații între părți se realizează la solicitarea sau inițiativa părților. În vederea 
monitorizării situației vor avea loc întâlniri și raportări lunare iar pentru schimbul de date și informații părțile stabilesc 
persoane de contact după cum urmează: 
 
- Din partea Instituției Prefectului Județului Bihor: Prefect Dumitru Țiplea 

- Din partea Consiliul Județean Bihor: Președinte Ilie Bolojan 

- Din partea Agenției Județeane pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor: Director executiv Gabriela Iova. 

 
 
VII.  ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 

 
Prezentul protocol încetează în următoarele situații:  
a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 
b) prin acordul scris al părților. 
 
 
Prezentul PROTOCOL DE COLABORARE s-a încheiat în 3 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

 
Instituția Prefectului Județul Bihor 
Prefect: Dumitru Țiplea 
 
Consiliul Județean Bihor 
Președinte: Ilie Bolojan 
 
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor 
Director executiv: Gabriela Iova 
 

 


