
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 

pentru implementarea Proiectului de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră  

“Alba dă prioritate vieţii” 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinara în data de 27 februarie  2014,  

Luând în dezbatere:  

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare cu 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba pentru implementarea Proiectului de prevenire a accidentelor 

de circulaţie rutieră “Alba dă prioritate vieţii”;  

- raportul comun nr. 2615/ 17.02.2014 al Direcţiei Tehnice şi al Direcţiei juridice şi relaţii 

publice;   

- Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 – Comisia administrație publică locală, 

juridică și ordine publică ; 

Având în vedere prevederile:  

- art. 91 alin.(1) lit. e), alin (5) lit. a) pct. 7 şi alin. (6) lit. “a” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 3 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, 
 cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97-(1) şi art. 115- (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă implementarea Proiectului de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră 

“Alba dă prioritate vieţii”- potrivit anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art.2. Se aprobă Acordul de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie Județean Alba pentru 

implementarea Proiectului de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră “Alba dă prioritate 

vieţii”- potrivit anexei nr. 2 – parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art.3. Se aprobă Contractul-cadru de împrumut de folosință (Comodat) – potrivit anexei 

nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri  

Art.4. Direcţia de Dezvoltare şi Bugete şi Direcţia Tehnică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică :  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba ;  

- Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba ;  

-  Direcţiei Dezvoltare şi Bugete;  

- Direcției Tehnice; 

- Direcţiei Juridice şi Relaţii Publice  

 
 

 PREŞEDINTE,                CONTRASEMNEAZĂ, 

ION DUMITREL                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

MARIANA HURBEAN  

 

 

Alba Iulia,  27.02.2014 

Nr. 38  



ANEXA  nr. 1 la  Hotărârea nr. 38/27.02.2014 

 

 

      

       

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE 

JUDEŢEAN ALBA 

JUDEŢUL ALBA  

prin 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

ALBA 

SERVICIUL RUTIER DIRECŢIA TEHNICĂ 

 

 

 

Proiect de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră 

„Alba dă prioritate vieţii!” 

 

 

JUSTIFICARE: 

Cu toate condiţiile create pentru desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a 

traficului, ritmul şi proporţiile în care evoluează circulaţia rutieră, pe de o parte 

şi comportamentul participanţilor la trafic, pe de altă parte, determină 

producerea evenimentelor rutiere. La baza producerii accidentelor de circulaţie 

stau o serie de factori care, frecvent, se află într-o strânsă interdependenţă. 

Factorii care determină producerea accidentelor de circulaţie rutieră sunt omul, 

vehiculul şi drumul. Alături de aceştia acţionează o serie de factori favorizanţi, 

cum ar fi condiţiile meteorologice, mediul rural sau urban, sezonul, condiţiile de 

desfăşurare a traficului etc.  

Accidentele de trafic rutier datorate factorului uman deţin o pondere 

covârşitoare, reprezentând circa 90% din totalul accidentelor de circulaţie, ceea 

ce a făcut să se confirme că nu există accidente de automobile, ci de 

automobilişti. Pe primele locuri între cauzele accidentelor rutiere provocate de 

factorul uman se situează, în ordine descrescătoare, excesul de viteză, neatenţia 

conducătorilor auto şi a pietonilor, depăşirea neregulamentară şi conducerea sub 

influenţa băuturilor alcoolice. 

Numărul mare de accidente în care sunt implicaţi pietonii, de exemplu, se 

datorează indisciplinei în folosirea şi traversarea drumurilor publice, starea de 

ebrietate, nesupravegherea copiilor, urcarea şi coborârea în şi din vehicule. Deşi 
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pietonilor – copii li se acordă o mare atenţie privind educaţia rutieră, totuşi unul 

din zece decese la persoanele având vârsta între 5 – 15 ani se datorează 

accidentelor de circulaţie. Copiii sunt pietoni vulnerabili, deoarece sunt mai 

greu cuprinşi în unghiul vizual al conducătorului auto şi, reciproc, din poziţia 

lor vizuală joasă nu observă sau nu apreciază corect mişcarea autovehiculelor. 

De asemenea, copiii nu au capacitate de a aprecia corect distanţele şi vitezele de 

mers. Din statisticile accidentelor de circulaţie rezultă că procentul elevilor din 

şcoala elementară, care au decedat în accidente rutiere, este de trei ori mai mare 

decât cel al elevilor de liceu. De asemenea, persoanele vârstnice constituie o 

categorie însemnată a victimelor accidentelor rutiere în calitate de pietoni, 

aceştia fiind deosebit de vulnerabili, datorită atât scăderii capacităţii lor de a 

observa autovehiculele care se apropie, cât şi datorită diminuării vitezei de 

reacţie în traversarea drumului public. 

         SCOPUL PROIECTULUI: 

Prevenirea accidentelor de circulaţie rutieră, la nivelul judeţului Alba. 

 

        OBIECTIV PRINCIPAL: 

         Creşterea nivelului de informare a conducătorilor auto şi a pietonilor în 

vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea regulilor de 

circulaţie. 

 

         REZULTATE AŞTEPTATE: 

 

 cunoaşterea de către conducătorii auto şi pietoni a prevederilor legale privind circulaţia 

pe drumurile publice şi consecinţele nerespectării lor; 

 cunoaşterea şi adoptarea de către conducătorii auto şi pietoni a măsurilor de prevenire a 

accidentelor rutiere,  în vederea reducerii riscului victimal. 

 

        PERIOADA DE IMPLEMENTARE:  

        03 martie – 15 decembrie 2014 

 

 

         LOC DE DESFĂŞURARE: 

Judeţul Alba 
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         COORDONATORI: 
Consiliul Judeţean Alba 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

 

         BENEFICIARI:  

 Direcţi  - conducătorii auto din judeţul Alba, precum şi cei care tranzitează 

judeţul; 

- pietonii din judeţul Alba. 

          

 

          ACTIVITĂŢI:  
 Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor îi revine 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba. Asigurarea laboratorului mobil de 

educaţie rutieră şi a materialelor de susţinere ale proiectului îi revine Consiliului 

Judeţean Alba. 

În cadrul proiectului vor fi organizate şi desfăşurate 3 campanii de 

informare, destinate participanţilor la traficul rutier cu risc crescut de 

victimizare, astfel:  

I. Caravana de educaţie rutieră în mediul rural – urmăreşte informarea 

tuturor elevilor din mediul rural, cu privire la cunoaşterea şi respectarea 

regulilor de circulaţie rutieră destinate pietonilor şi bicicliştilor. Această 

campanie presupune desfăşurarea unor activităţi în localităţile rurale din judeţul 

Alba, care sunt tranzitate de drumuri judeţene intens circulate. Activităţile vor fi 

desfăşurate de poliţiştii rutieri, care se vor deplasa cu ajutorul laboratorului 

mobil de educaţie rutieră la unităţile de învăţământ din mediul rural. Elevii vor 

avea ocazia să experimenteze cu ajutorul materialelor didcatice, aflate în  

dotarea laboratorului de educaţie rutieră, posibile situaţii întâlnite în traficul 

rutier. La finalul activităţilor de informare se va desfăşura un concurs de 

educaţie rutieră, menit să consolideze informaţiile primite. Concursul se 

adresează atât elevilor din ciclul primar (clasele I-IV) cât şi celor din ciclul 

gimnazial (clasele V-VIII) (Anexa 1). 
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II. Campania de informare şi prevenire a accidentelor de circulaţie 

rutieră în rândul preşcolarilor din mediul rural „Prietenii mei, iepuraşul şi 

semaforul”, ce se va desfăşura în perioada 24 martie-04 aprilie 2014 şi are ca 

scop prevenirea implicării preşcolarilor în accidente de circulaţie (Anexa 2). 

III.  Campania de informare şi prevenire a accidentelor de circulaţie 

rutieră în rândul conducătorilor auto, „Călătoreşte în siguranţă”, care se 

va desfăşura în două etape:     

1. În perioada sezonului estival: iulie- septembrie 2014 (Anexa 3); 

2. În perioada sezonului rece: octombrie – decembrie 2014 (Anexa 4). 

 

         MATERIALE DE SUSŢINERE A CAMPANIEI: 

În vederea atingerii scopului propus se impune achiziţionarea unei 

autospeciale şi a unei remorci, precum şi realizarea de materiale informativ-

preventive, acestea fiind asigurate de către Consiliul Judeţean Alba.  

Se va avea în vedere realizarea de materiale informativ-preventive, 

ţinându-se cont de caracteristicile fiecărei campanii prevăzute (beneficiari şi 

categoria de vârstă). În acest sens, în Caravana de educaţie rutieră în mediul 

rural se va achiziţiona o autospecială şi o remorcă care vor fi dotate cu 

echipamente necesare desfăşurării activităţilor de educaţie rutieră în mediul 

rural (indicatoare rutiere, 2 biciclete, 4 skateboard-uri, materiale informative, 

truse medicale de prim ajutor şi veste reflectorizante). În cea de-a doua 

Campania de informare şi prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră, în 

rândul preşcolarilor „Prietenii mei, iepuraşul şi semaforul” vor fi realizate 

următoarele materiale informativ-preventive: 2000 bucăţi cărţi de colorat şi 

2.000 articole reflectorizante pentru vestimentaţie. În prima parte, (sezonul 

estival), a celei de-a treia Campanii de informare şi prevenire a accidentelor 

de circulaţie rutieră, în rândul conducătorilor auto, „Călătoreşte în 

siguranţă”, vor fi realizate următoarele materiale informativ-preventive: 1500 

bucăţi parasolare inscripţionate cu mesajul campaniei şi 1500 bucăţi broşuri 

bilingve (română-engleză) cu recomandări preventive. În cea de-a două parte, 
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(sezonul rece), vor fi realizate următoarele materiale preventive 1500 bucăţi 

odorizante pentru maşină, inscripţionate cu mesajul campaniei şi 1500 bucăţi 

flyere cu recomandări preventive, pe care trebuie să le adopte conducătorii auto 

în sezonul rece. 

 

 MONITORIZAREA PROIECTULUI: 

 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va prezenta la finalul proiectului 

(15 decembrie 2014), Consiliului Judeţean Alba, raportul privind activitatea 

desfăşurată în cadrul acestuia.  

 

ŞEFUL 

SERVICIULUI RUTIER 

 Subcomisar de poliţie 

DIRECTOR EXECUTIV 

DIRECŢIA TEHNICĂ 

Inginer  

 

DAVIDAŞ DORIN  POPESCU DAN MIHAI 

 

 

 



 

 

   

Alba Iulia., St. I.C. Brătianu, nr. 1B 

Tel./Fax: 0258/806161, e-mail – politiaalba@politiaalba.ro 

 

ANEXA  nr. 2 la Hotărârea nr. 38 /27.02.2014 

 
 
INSPECTORATUL DE POLIŢIE                                    JUDEŢUL ALBA 
                                                                                                  prin  
      AL JUDEŢULUI ALBA                              CONSILIUL JUDEŢEAN  ALBA                                                                             

                   
        Nr.   55103/17.02.2014                                        Nr. 2592/17.02.2014  

 
 
 

ACORD DE COOPERARE 
pentru implementarea Proiectului de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră 

„Alba dă prioritate vieţii!” 
 
 

Proiectul de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră „Alba dă prioritate 
vieţii!” vizează consolidarea unui parteneriat, bazat pe încredere şi transparenţă, 
între autorităţile publice şi unităţile de poliţie, în baza art.3 din Legea nr.218/2002, 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,  în scopul îmbunătăţirii 
serviciilor publice de interes judeţean privind creşterea gradului de siguranţă 
al cetăţenilor pe drumurile publice. 

  
 
       Având în vedere interesul comun de formare a unei conduite preventive, 
prudente şi responsabile în circulaţia pe drumurile publice, indiferent de calitatea 
participantului la trafic, 
 
    

  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ALBA, cu sediul în Alba Iulia, str. 
Ion I.C. Brătianu, nr.1B, Judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul chestor principal 
de poliţie IOAN-NICOLAE CĂBULEA, şeful inspectoratului 
 

                                                   şi 
 

JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba 
Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu, nr.1, Judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul ION 
DUMITREL, preşedinte,  

 
 

denumite în continuare părţi, au convenit la încheierea prezentului: 
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Alba Iulia., St. I.C. Brătianu, nr. 1B 

Tel./Fax: 0258/806161, e-mail – politiaalba@politiaalba.ro 

 

 
                                                   ACORD 

 
                                     Capitolul I – Scopul acordului 
      Art. 1. Prezentul acord are drept scop colaborarea Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Alba cu Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, în vederea atingerii 
obiectivelor stabilite în cadrul Proiectului „Alba dă prioritate vieţii !”. 
                                
                                   Capitolul II- Obiectivele acordului 
    Art. 2.  În scopul  îndeplinirii prezentului acord, părţile vor avea în vedere 
atingerea următoarelor obiective: 
              a) creşterea gradului de ordine şi siguranţă publică, prin eficientizarea 
activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii; 

         b) reducerea gradului de victimizare a cetăţenilor, inclusiv a numărului de 
victime a accidentelor de circulaţie rutieră; 
         c) creşterea gradului de încredere al populaţiei în poliţie şi celelalte 
autorităţi, reflectat în sondajele de opinie. 

 
                              Capitolul III - Obligaţiile părţilor 

   Art. 3. În aplicarea atribuţiilor şi în limitele competenţelor care le revin conform 
legii, părţile vor colabora pentru: 
 
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ALBA 
- va îmbunătăţii comunicarea dintre  reprezentanţii poliţiei şi factorii administraţiei 
publice locale, prin realizarea unor întâlniri de dialog, la iniţiativa oricăreia dintre 
părţi; 

- va prelua spre folosință gratuită un laborator mobil de educaţie rutieră; 
- va asigura personalul necesar pentru utilizarea laboratorului mobil 

- va asigura buna întreținere a laboratorului mobil;  

- va folosi laboratorului mobil primit în folosință gratuită numai pentru activitățile din 
cadrul proiectului.  
- va desfăşura activităţi de prevenire şi combatere a accidentelor rutiere; 
- va realiza în condiţii optime activităţi de dirijare a traficului rutier pe principalele 
artere de circulaţie, în vederea evitării creării de ambuteiaje în Judeţul Alba. 
 
JUDEŢUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
- va îmbunătăţii comunicarea dintre factorii administraţiei publice locale şi 
reprezentanţii poliţiei, prin realizarea unor întâlniri de dialog, la iniţiativa oricăreia 
dintre părţi; 

- va achiziționa și va da în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, prin contract 
de imprumut de folosinţă gratuită, un laborator mobil de educaţie rutieră dotat cu 
echipamente necesare desfăşurării activităţilor de educaţie rutieră în mediul rural 

mailto:politiaalba@politiaalba.ro


 

 

   

Alba Iulia., St. I.C. Brătianu, nr. 1B 

Tel./Fax: 0258/806161, e-mail – politiaalba@politiaalba.ro 

 

(indicatoare rutiere, 2 biciclete, 4 skateboard-uri, materiale informative, truse 
medicale de prim ajutor şi veste reflectorizante) precum şi materiale informativ –
preventive  de susţinere ale Proiectului de prevenire a accidentelor de circulaţie 
rutieră „Alba dă prioritate vieţii!”. 
 
                          

                             Capitolul IV. Monitorizare 
       Art. 4. Monitorizarea implementării proiectului le va reveni ambelor părţi astfel: 

 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba va prezenta Consiliului 
Judeţean Alba, la finalul campaniei, raportul  privind activitatea 
desfăşurată în cadrul Proiectului de prevenire  a accidentelor de 
circulaţie rutieră „Alba dă prioritate vieţii!”. Responsabilitatea întocmirii 
acestui raport final cade în sarcina Serviciului Rutier prin persoana 
delegată, subcomisar de poliţie DAVIDAŞ DORIN-şeful serviciului.  

 Consiliul Judeţean Alba prin Direcţia Tehnică va analiza  modul de 
derulare al activităţilor desfăşurate în cadrul Proiectului de prevenire a 
accidentelor de circulaţie rutieră „Alba dă prioritate vieţii”! şi va lua sau 
propune măsurile care se impun, după caz. 

 
                              Capitolul V.  – Dispoziţii finale 

Art.5.  Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.          
Art.6 – (1) Oricare dintre părţi are dreptul de a rezilia unilateral prezentul acord, 

cu înştiinţarea prealabilă a celeilalte părţi, cu cel puţin 30 de zile; 
                    (2)  Prezentul acord poate fi modificat sau completat prin act adiţional la 
solicitarea oricăreia dintre părţi, cu acordul celeilalte; 

                 (3) Părţile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în 
aplicarea prezentului acord să fie notificat în timp util celeilalte părţi, iar                        
remedierea acestuia va fi făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul 
bilateral constructiv; 

                                  (4) Prezentul acord este întocmit în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte.     

              
 
    INSPECTORATUL DE POLIŢIE                                 JUDEŢUL ALBA 
 prin 
            JUDEŢEAN ALBA         CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA            
      
 
          Şeful Inspectoratului                                            Preşedinte 
        Chestor principal de poliţie                                    ION DUMITREL 
       IOAN-NICOLAE CĂBULEA      

mailto:politiaalba@politiaalba.ro


ANEXA  nr. 3 la Hotărârea nr. 38/27.02.2014 

 

       JUDEŢUL ALBA                                                             INSPECTORATUL DE POLIŢIE   

                  prin                                                                               AL JUDEŢULUI ALBA                              

 CONSILIUL JUDEŢEAN  ALBA                               

 

CONTRACT-CADRU DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINȚĂ 

(COMODAT) 

Art.1. Părțile contractului  

JUDEȚUL ALBA prin CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, P-

ța I. C. Brătianu, nr. 1, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL, preşedinte , în calitate de 

comodant,  

şi  

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, P-ța. 

I.C. Brătianu, nr.1B, judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul chestor principal de poliţie IOAN-

NICOLAE CĂBULEA, şeful inspectoratului, în calitate de comodatar,  

 

În temeiul prevederilor art. 2144 – 2157 Cod Civil,  cu modificările și completările ulterioare, au 

convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință (comodat), cu respectarea următoarelor 

clauze:  

 

Art. 2 Obiectul acordului  

Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut de folosință gratuită următoarele 

bunuri: 1 laborator mobil  (autospecială şi remorcă) care are o valoare estimată de 50.000 lei, dotat cu 

echipamente necesare desfăşurării activităţilor de educaţie rutieră în mediul rural (indicatoare rutiere, 2 

biciclete, 4 skateboard-uri, materiale informative, truse medicale de prim ajutor şi veste 

reflectorizante), în vederea implementării Proiectului  de prevenire a accidentelor de circulaţie rutieră 

“Alba dă prioritate vieţii” 
Bunul va fi predat pe bază de proces verbal de predare primire, care va cuprinde toate accesoriile 

acestora și care constituie anexă, parte integrantă din prezentul contract.  

 

Art. 3. Durata contractului  

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, începând cu data la care laboratorul mobil  

(autospecială şi remorcă) dotat cu echipamente necesare desfăşurării activităţilor de educaţie rutieră în 

mediul rural (indicatoare rutiere, 2 biciclete, 4 skateboard-uri, materiale informative, truse medicale de 

prim ajutor şi veste reflectorizante) va fi predat comodatarului pe bază de proces verbal.  

Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen, acesta fiind stipulat în 

favoarea comodatarului.  

Prezentul contract de prelungește de drept, fără alte formalități, pe aceiași perioadă menționată la alin.1, 

dacă niciuna din părțile semnatare nu notifică cu 30 zile inainte de îndeplinirea termenului contractului.  

 

Art. 4. Drepturile și obligațiile părților.  
4.1. Comodantul are dreptul:  

a) de a preda laboratorul mobil  (autospecială şi remorcă) dotat cu echipamente necesare desfăşurării 

activităţilor de educaţie rutieră în mediul rural (indicatoare rutiere, 2 biciclete, 4 skateboard-uri, 

materiale informative, truse medicale de prim ajutor şi veste reflectorizante);  

b) de a i se restitui laboratorul mobil  la încetarea contractului;  

c) de a fi informat anual despre starea în care se găseşte bunul.  

4.2. Comodatarul are dreptul:  

a) de a folosi bunul pe perioada contractului  

 



4.3. Comodantul se obligă:  

a) să remită cu titlu gratuit bunul la data încheierii contractului şi să nu-l împiedice pe comodatar să le 

folosească pe perioada convenită;  

b) să dea comodatarului un preaviz de 15 zile calendaristice dacă înțelege să denunțe unilateral contractul;  

4.4. Comodatarul se obligă:  

a) să se îngrijească ca un bun proprietar de conservarea bunului remis în comodat;  

b) să folosească bunul conform destinației lui;  

c) să predea bunul în stare de funcționare la data încetării contractului;  

d) să respecte termenele de revizii tehnice și cele aferente inspecțiilor tehnice periodice la o unitate de 

service autorizată;  

e) să facă asigurarea obligatorie de răspundere civilă și CASCO obligatoriu;  

f) pentru cazul în care comodatarul utilizează bunul în afara granițelor României, se va îngriji de obținerea 

documentelor necesare în acest sens şi va suporta cheltuielile aferente obținerii acestora;  

g) să suporte toate taxele şi impozitele datorate pentru bunul ce face obiectul contractului;  

h) să respecte legislația în vigoare privind folosința bunurilor.  

 

Art.5. Încetarea contractului  
Prezentul contract încetează:  

a) prin denunțarea unilaterală a contractului, cu preaviz de 15 zile calendaristice;  

b) prin restituirea bunurilor de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract;  

c) prin reziliere, dacă una dintre părți nu își execută una din obligațiile enumerate în prezentul contract;  

d) dacă o parte cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute în prezentul contract fără acordul celeilalte 

părți sau nu își execută una din obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă de către 

cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract;  

e) prin implinirea termenului prevăzut în contract.  

 

Art. 6. Riscuri  
6.1. comodatarul va suporta riscurile deteriorării sau pierderii bunurilor în următoarele cazuri:  

- întrebuințarea acestora contrar destinației lor;  

- folosirea bunurilor după încetarea prezentului contract.  

6.2. În toate celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieiri bunurilor este suportat de comodant.  

 

Art.7. Cazul fortuit și forța majoră  

Niciuna din părțile contractului nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executare în mod 

necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului contract, dacă 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa 

cum este definită de lege.  

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 

(patruzecișiopt) ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 

consecințelor lui. Ulterior acestui moment, părțile sau un reprezentant al acestora vor confirma printr-un 

înscris realitatea și exactitatea cauzei de forță majoră.  

Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 

dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă 

daune-interese.  

Cazul fortuit exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu 

a folosit bunurile contrar destinaţiei şi dacă le-a restituit comodantului la termenul prevăzut de prezentul 

contract.  

 

 

Art. 8 Notificări  



În accepţiunea prezentului contract, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 

îndeplinită daca va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.  

În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată cu confirmare 

de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această 

confirmare.  

Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în 

care a fost expediată.  

Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate în scris.  

 

Art. 9 Litigii  
Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.  

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile contractante se vor adresa 

instanţelor judecătoreşti competente.  

 

Art.10. Amendamente  

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de a conveni modificarea clauzelor 

contractului prin act adițional semnat de reprezentanții legali ai acestora.  

 

Art. 11. Clauze finale  

Prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil Român, precum și celelalte reglementări în 

vigoare în materie.  

Prezentul contract însoțit de anexă, fiind încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă, toate având aceeași valoare juridică.  

Procesul verbal de predare-primire face parte integrantă din prezentul contract.  

Prezentul contract s-a încheiat azi................  

 

COMODANT,       COMODATAR,  

JUDEŢUL ALBA     INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI  

        prin 

    CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA  

     Preşedinte,        Șeful Inspectoratului, 

               Ion Dumitrel               Chestor principal de poliţie  

Ioan-Nicolae Căbulea  

 

 

 

Director executiv,        Contabil şef  

Aitai Marian        Subcomisar Horia Mihai Coteț  
 

    Vizat               Şeful Serviciului Logistic  

    C.F.P.              Comisar șef Nicolae Cetină  

 

   Vizat                   Vizat  

       consilier juridic            consilier juridic  

   Inspector principal  

                                 Ioana-Mirela MUNTEAN  

 



Anexa  la Contractul de împrumut de folosinţă nr. _________  

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE 

a bunului care face obiectul contractului de împrumut de folosinţă (comodat) nr.___________ 

 

Art. 1 Prezentul document constituie anexa la contractul de împrumut de folosinţă (comodat) nr. ______.  

Art. 2 Judeţul Alba predă, iar Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba recepţionează, laboratorul mobil  

(autospecială şi remorcă) dotat cu echipamente necesare desfăşurării activităţilor de educaţie rutieră în 

mediul rural (indicatoare rutiere, 2 biciclete, 4 skateboard-uri, materiale informative, truse medicale de 

prim ajutor şi veste reflectorizante), care au valoare contabilă ___________lei (TVA inclus), în stare 

tehnică corespunzătoare de funcţionare, fără avarii, cu 2 chei de contact (o cheie cu telecomandă şi o cheie 

fără telecomandă), cu toate dotările aferente:  

Autospecială şi remorcă :  

Culoare:  

Tip motor:  

Număr: 1.  

Serie fabricaţie :  

Serie caroserie :  

Serie motor :  

Carte identitate :  

An fabricatie:  

KM BORD  

Rest rezervor  

Art. 3 Se predau documentele, precum şi dotările aferente:  

Documentele autospecialei :  
- dovada de circulaţie provizorie, în original, valabilă 30 de zile (până la data de _________)  

- asigurare RCA, în original, valabilă 30 de zile (din _______ până în ________)  

- carte identitate auto, în original  

- anexă la certificatul de înmatriculare - inspecţii tehnice - în original  

- certificat de conformitate, în original  

- carnet garanţie şi service  

- manual utilizare auto  

- manual utilizare radio-CD  

Dotările aferente:  
- chit siguranţă auto ( trusă medicală, triunghi reflectorizant, stingător auto)  

- roată rezervă  

- cric auto  

- cheie roţi  

- lampă stroboscopică albastră (dispozitiv optic de avertizare)  

- difuzor 100 w (dispozitiv acustic de avertizare)  

- radio –CD  

- faruri ceaţă  

 

COMODANT,        COMODATAR,  

JUDEŢUL ALBA    INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ALBA 

      prin 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA  

Preşedinte        Şeful inspectoratului  

Ion Dumitrel      Chestor principal de poliţie Ioan-Nicolae Căbulea 
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