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    ROMANIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.138 

                                  din  22 11  2012 

 
privind: cooperarea municipiului Galaţi cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în 

domeniul serviciilor de tehnologia informaţiei şi de comunicaţii 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:209/22 11  2012 

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară  în data de 22 11     

2012; 

 Având în vedere expunerea de motive nr.113 692/21 11 2012,  a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; 

 Având în vedere raportul  de specialitate nr.113  694/21 11 2012, al Direcţiei 

Economice, Direcţiei Sisteme Informatice şi Comunicaţii, Direcţiei Programe şi Proiecte 

Europene, Serviciului Juridic şi Biroului pentru Situaţii de Urgenţă; 

 Având în vedere raportul de avizare al  comisiei juridice, de administraţie publică 

locală, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii şi liniştii 

publice; 

 Având în vedere prevederile art.11, lit.”l” din Legea  nr.92/1996 privind organizarea 

şi funcţionarea Serviciului de Telecomuncaţii Speciale, actualizată; 

 Având în vedere prevederile art.36,alin.1, alin.2, lit.”e” şi alin.7, lit.”a”  din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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În temeiul art. 45, alin. 1  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
  

  

 Art.1 – Se aprobă cooperarea municipiului Galaţi cu Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale în domeniul serviciilor de tehnologia informaţiei şi de comunicaţii. 

 

 Art.2 – – Se aprobă  Protocolul de colaborare între municipiul Galaţi şi Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art.3- Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art.4– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 

 

          Preşedinte de şedinţă 
 

                   Popa Florin 
 
 
 
 
 

  Contrasemnează 

       Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                   Grigore Matei 
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          ANEXA 
                   La HCL nr.138/22 11 2012 
 
 

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE       PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI 
 

Nr. _________ din ______ 2012                      Nr. _________ din _______2012 
 
 
 
 

P R O T O C O L 
 

 
În temeiul Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare,  
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. e) şi alin (7) lit. a) şi art. 62 alin. (1) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 
în baza Hotărârii nr. ...... /............2012 privind.........a Consiliului Local al Municipiului 

Galaţi  
 
s-a încheiat prezentul protocol de cooperare,  

 
Art. 1 - PĂRŢI  
 
      MUNICIPIUL GALAŢI cu sediul în Galaţi, str. Domnească nr. 38, reprezentat legal 
prin domnul primar STAN MARIUS, denumit în continuare Municipiu,  
şi  

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE, cu sediul în Bucureşti,              str. 
Splaiul Independentei nr. 323A, reprezentat prin domnul director gl. ing. MARCEL OPRIŞ, 
denumit în continuare STS. 
 
Art. 2 - OBIECTUL PROTOCOLULUI 

 
Obiectul prezentului protocol îl constituie crearea cadrului general de cooperare dintre 

Municipiu şi STS, fără a se constitui o nouă persoană juridică, pentru finanţarea şi 
realizarea în comun de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii 
de tehnologia informaţiei şi de comunicaţii necesare desfăşurării activităţii curente specifice 
fiecărei părţi.  

 
Art. 3 - APORTUL PĂRŢILOR 

 
3.1. Aportul Municipiului:  
(1) - Municipiul permite STS să utilizeze cu titlu gratuit infrastructura municipală de 

fibră optică pentru a cărei dezvoltare STS asigură serviciile de consultanţă şi asistenţă 
tehnică de specialitate. STS va putea asigura astfel conectarea altor instituţii publice de pe 
raza municipiului Galaţi la reţelele şi serviciile de comunicaţii pe care le administrează şi 
furnizează conform legii.  

(2) - Municipiul asigură resursele financiare, in limita bugetelor aprobate, necesare 
pentru achiziţionarea serviciilor de comunicaţie de buclă locală. 
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3.2. Aportul STS  
 (1) - STS asigură, cu titlu gratuit, în limita resurselor proprii deţinute şi în conformitate 
cu solicitările Municipiului, următoarele categorii de servicii: 

a) servicii de comunicaţii securizate de arie extinsă, de tip Intranet VPN; 
b) servicii de comunicaţii de cooperare cu alte instituţii şi structuri ale statului 

(interconectare); 
c) servicii de radiocomunicaţii furnizate de Platforma Comună în tehnologie TETRA 

(PCT); 
d) servicii Internet; 
e) servicii de securitate asociate serviciilor de comunicaţii şi tehnologia informaţiilor 

furnizate în baza prezentului protocol; 
f) servicii de administrare tehnică a echipamentelor; 
g) servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate pentru proiectele de 

comunicaţii derulate de Municipiu, inclusiv  pentru proiectul „Sisteme inteligente 
pentru managementul traficului în vederea creşterii fluenţei şi siguranţei circulaţiei şi a 
prevenirii criminalităţii”; 

h) servicii de certificare a utilizării terminalelor şi aplicaţiilor destinate Municipiului în 
cadrul PCT; 

i) servicii de certificare a terminalelor de abonat pentru a fi utilizate în cadrul reţelei de 
acces radio de bandă largă, în tehnologie WIMAX, administrată de STS. 
 
(2) – Să asigure sub-licenţierea Municipiului pentru utilizarea algoritmului TEA2 în 

vederea asigurării accesului la serviciile de radiocomunicaţii furnizate prin PCT. 
 
 
Art. 4 DURATA PROTOCOLULUI 

 
(1) - Durata cooperării este de 10 ani de la data semnării prezentului protocol, cu 

drept de prelungire, cu acordul de voinţă al părţilor, exprimat în scris.  
(2) - Cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al protocolului 

oricare dintre asociaţi poate notifica celuilalt intenţia sa cu privire la prelungirea termenului 
protocolului. În lipsa acestei notificări, protocolul se consideră încetat prin ajungerea la 
termen.  
 
 
Art. 5 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 
5.1 Obligaţiile Municipiului:  

 (1) - Să asigure accesul personalului STS şi condiţiile tehnico-organizatorice 
adecvate pentru instalarea, funcţionarea şi protecţia echipamentelor şi serviciilor STS, în 
sediile ce vor fi conectate la reţeaua de comunicaţii, acolo unde este cazul.  

(2) – Să încheie procese-verbale de predare-primire/contracte de comodat (împrumut 
de folosinţă)/contracte de depozit între reprezentanţii părţilor, în cazul în care STS 
instalează echipamente proprietatea sa în spaţiile structurilor administraţiei publice locale ce 
vor fi conectate la reţea. Echipamentele rămân în proprietatea STS, Municipiul răspunzând 
de ele în calitate de depozitar/comodatar. 

(3) - Să semneze „Acordul de confidenţialitate privind informaţiile referitoare la 
algoritmul de criptare TEA2” în scopul emiterii licenţei de utilizarea a acestuia;  
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(4) - Să achiziţioneze, în cadrul proiectelor realizate pe baza prezentului protocol, si in 
limita bugetelor aprobate, următoarele:  

a) echipamentele terminale pentru reţelele de comunicaţii de date; 
b) echipamentele, aparatura şi lucrările de comunicaţii necesare pentru accesul la 

infrastructura STS; 
c) terminalele radio TETRA şi aplicaţiile de transmisii de date pentru conectarea la PCT; 

(5) - Să respecte cerinţele,  specificaţiile şi standardele tehnice comunicate de STS, 
la achiziţia echipamentelor, astfel încât să fie asigurată compatibilitatea acestora cu 
infrastructura şi serviciile asigurate de STS;  

(6) - Să asigurare din bugetul local, in limitele aprobate, resursele financiare necesare 
pentru achiziţionarea serviciilor de comunicaţii de buclă locală; 

(7) - Să transmită în scris către STS solicitările de servicii, însoţite de următoarele 
detalii: 

a) adresa / adresele în care se doreşte asigurarea serviciilor; 
b) tipurile de servicii solicitate; 
c) caracteristicile tehnice ale serviciului/serviciilor solicitate; 
d) alte date necesare instalării serviciilor.  

 
5.2 - Obligaţiile STS: 
(1) - Să asigure buna funcţionare şi protecţia serviciilor de comunicaţii furnizate, în 

conformitate cu proiectul tehnic convenit; 
(2) - Să asigure condiţiile necesare implementării şi administrării serviciilor şi să aloce 

resursele de comunicaţii necesare, în limita resurselor proprii disponibile; 
(3) - Să asigure suportul şi consultanţa tehnică de specialitate, în toate etapele de 

derulare a proiectelor de comunicaţii, la solicitarea Municipiului; 
(4) - Să asigure administrarea reţelei de comunicaţii a Municipiului, ce urmează a fi 

realizată în baza prezentului Protocol; 
(5) - Să aloce resursele proprii pentru conectarea punctelor terminale ale reţelei de tip 

Intranet VPN a Municipiului la sediul O.J.T.S. Galaţi sau la orice alt punct de prezenţă al 
STS, în funcţie de posibilităţile şi resursele tehnice administrate de STS; 

(6) - Să asigure punerea în funcţiune a serviciilor, în baza solicitărilor Municipiului, la 
adresele, la termenele şi cu parametrii solicitaţi de Municipiu, în limitele resurselor proprii 
ale STS.  

 
5.3 Termenul de punere în funcţiune a serviciilor se stabileşte de comun acord între 

STS şi Municipiu, în funcţie de complexitatea lucrărilor aferente. 
 

Art. 6 - SUBLOCAŢIUNEA ŞI ÎNCHIRIEREA 
 
Este strict interzisă cesiunea obligaţiilor ce decurg din prezentul protocol.  

 
Art. 7 - ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 

 
(1) – Prezentul protocol încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenţia unei 

instanţe arbitrale sau judecătoreşti, în următoarele situaţii:  
a) ajungerea la termen; 
b) acordul de voinţă al părţilor, exprimat în scris; 
c) rezilierea pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor 

asumate prin prezentul protocol;  
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(2) - Încetarea protocolului, în oricare din situaţiile menţionate, nu va avea niciun efect 
asupra obligaţiilor deja scadente ale părţilor.  
 
Art. 8 - RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

 
(1) - Pentru fiecare proiect de comunicaţii, părţile stabilesc de comun acord termenul 

fezabil pentru asigurarea serviciilor, graficul de implementare a proiectelor, numărul de sedii 
şi adresele poştale ale acestora, caracteristicile tehnice ale serviciilor solicitate, etc.  
      (2) - În cadrul proiectelor realizate, pe baza prezentului Protocol, STS nu are nici o 
responsabilitate în situaţia în care:  

a) Municipiul a transmis către STS informaţii eronate privind natura serviciilor 
solicitate, caracteristicile tehnice ale acestora, locul în care trebuie puse în funcţiune 
serviciile sau alte neconcordanţe.  

b) echipamentele proprii ale Municipiului, necesare pentru furnizarea serviciilor, au 
defecţiuni, vicii de fabricaţie sau deteriorări produse din cauza manevrării 
necorespunzătoare sau din alte cauze ce nu pot fi imputate STS.  
    (3) - Modalitatea de furnizare a serviciilor va fi stabilită de comun acord, prin proiecte 
tehnice stabilite de către părţi sau orice alte documente similare.  
 (4) - În baza prezentului Protocol, părţile vor încheia proceduri de lucru pentru 
îndeplinirea obiectului Protocolului, documente în care se vor stabili toate detaliile privind: 

a) Procedura de lucru pentru fiecare proiect în parte; 
b) Procedura de implementare a proiectului, în toate etapele sale; 
c) Alte detalii, dacă este cazul. 

(5) - Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol, partea în culpă 
datorează celeilalte părţi daune, care vor fi determinate în funcţie de prejudiciul produs. 
Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnică.  
     (6) - Niciuna dintre părţile protocolului nu răspunde de neexecutarea la termen sau de 
executarea necorespunzătoare, total sau parţial, a oricărei obligaţii, care îi revine în baza 
prezentului protocol, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei a 
fost cauzată de forţă majoră, aşa cum este definită de lege, cu condiţia notificării în termen 
de 10 zile de la producerea evenimentului.  
 
Art. 9 - FORŢA MAJORĂ  

 
 (1) - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  

(2) - Forţa majora exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul protocol, pe toata perioada în care aceasta acţionează.  

(3) - Îndeplinirea Protocolului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.  

(4) - Partea care invocă forţă majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în 
maxim 24 ore, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor.  

(5) - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 
mare de 5 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a 
prezentului Protocol, fără ca vreuna dintre părţi se poate pretinde celeilalte daune-interese.  

 
Art. 10 - COMUNICĂRI  

 
(1) - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol, 

trebuie să fie transmisă în scris, la datele de contact din Anexa 1. 
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(2) - Orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată 
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă prin poştă/curierat rapid, sub formă de scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire sau prin fax. 

(3) - Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una dintre 
părţi dacă nu sunt confirmate în termen de 24 ore prin modalitatea prevăzute mai sus.  

(4) - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 

(5) - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-
mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.  

 
 
Art. 11 - DISPOZIŢII FINALE 

 
(1) - Modificarea prezentului protocol se poate face numai cu acordul ambelor părţi, 

prin act adiţional.  
(2) - Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătura cu acest protocol vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord, vor fi soluţionate de către 
instanţele judecătoreşti competente din Galaţi.  

(3) - Prezentul protocol de cooperare s-a încheiat astăzi _____________, în două 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă 
Popa Florin 

DIRECTORUL  
SERVICIULUI DE  TELECOMUNICAŢII 

SPECIALE   General 
 

ing. MARCEL OPRIŞ 

PRIMARUL 
MUNICIPIULUI GALAŢI 

 
 

MARIUS STAN 
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