
 

  

 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 
pentru  implementarea Proiectului „Creşterea capacităţii şi operativităţii în protejarea 

patrimoniului public şi privat la nivelul Judeţului Alba” 
 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 aprilie 2015; 
Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive cu privire la aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul 
de Poliţie al Judeţului Alba pentru  implementarea Proiectului „Creşterea capacităţii şi 
operativităţii în protejarea patrimoniului public şi privat la nivelul Judeţului Alba”; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr.4090 din 5.03.2015; 
Văzând: 

- Hotărârea ATOP Alba nr.1/19.02.2015 privind aprobarea Proiectului „Creşterea 
capacităţii şi operativităţii în protejarea patrimoniului public şi privat la nivelul 
Judeţului Alba” 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 Dezvoltare economică, bugete, 
strategii. 

Având în vedere prevederile:  
- Art.3 din Legea 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; 
- Art.91, alin.(1) lit.e) şi alin (5) lit. a) pct. 7  din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art.97 alin.1) şi art.115 alin.1) din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE 
Art.1.  Se aprobă implementarea Proiectului „Creşterea capacităţii şi operativităţii în 

protejarea patrimoniului public şi privat la nivelul Judeţului Alba”- 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 „Creşterea capacităţii şi operativităţii în protejarea 
patrimoniului public şi privat la nivelul Judeţului Alba”- potrivit anexei nr. 2 – parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3. Se aprobă Contractul-cadru de împrumut de folosință (Comodat) şi anexa 
acestuia, – potrivit anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri 

Art. 4. Direcţia Dezvoltare şi Bugete şi Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba 
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 ; 
- Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba ; 
- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete;      

 
Preşedinte,                                                                 Contrasemnează, 

 Ion Dumitrel              Secretarul Judeţului, 
                                                                                      Dana Potopea 

                                                                                                       
 
Alba Iulia, 28 aprilie 2015 
Nr.67 



 

Anexa nr.1 la Hotărârea nr.67/28.04.2015 
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P R O I E C T  
 

PENTRU CREŞTEREA CAPACITATII SI OPERATIVITATII IN 
PROTEJAREA PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT LA NIVELUL 

JUDETULUI ALBA 
 
 

 
ARGUMENTE 
 
Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică a reprezentat 

permanent o prioritate pentru instituţia noastră, care prin structurile sale a căutat să identifice 
cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv.  

În acest sens, una dintre direcţiile de acţiune identificate pentru asigurarea ordinii şi 
siguranţei publice şi gestionarea eficientă şi calificată a problemelor care apar în acest 
domeniu se referă la creşterea mobilităţii echipajelor de patrulare şi intervenţie în vederea 
reducerii timpilor de răspuns la solicitările cetăţenilor. 

La nivelul unităţii noastre, motivaţia acestei creşteri din punct de vedere a asigurării 
suportului logistic, în urma evaluării efectuate, este determinată de coordonatele tehnico-
statistice, existente în prezent, care caracterizează dotarea cu mijloace de transport a 
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Alba. In fapt şi în drept, necesarul de autovehicule este 
de 482 bucăţi, ceea ce înseamnă că mobilitatea în ansamblu a tuturor structurilor este 
acoperită într-un procent de 36,72 %. Grupele de muncă, operativă, patrulare pentru 
ordinea publică şi circulaţie au o acoperire a mobilităţii redusă, respectiv: 38,60%, 58% şi 
57,58%. Aceste valori reduse ale dotării cu mijloace de transport, generează şi deficitul 
pentru unitate, care în prezent se situează la 305 buc. autovehicule. 

Din totalul de autovehicule aflate în exploatare, în cadrul tuturor structurilor asigurate 
logistic de către unitatea noastră, respectiv un număr de 184 mijloace de transport ( 151 mărci 
autohtone 33 mărci străine), majoritatea prezintă un grad de uzură avansat. Dintre elementele 
favorizante a acestei uzurii este şi numărul de kilometri efectivi, realizaţi de către de către 
fiecare mijloc de transport, corelaţi cu vechimea acestor autovehicule, toate pe fondul 
insuficienţei resurselor bugetare alocate. Concret, unitatea dispune de un număr de 9 
autovehicule cu vechimea în exploatare sub 5 ani, de 120 autovehicule cu vechimea între 5 şi 
10 ani, iar restul de 48 autovehicule cu vechimea peste 10 ani. Din totalul acestora, un număr 
de 11 autovehicule au un rulaj sub 50000 km efectivi, 14 autovehicule între 50000-100000 
km.efectivi, 148 autovehicule între 100000-250000, iar un număr de 4 autovehicule cu peste 
250000 km.efectivi. 

Serviciul Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, este implicat 
într-un proces de euroconformizare, pentru alinierea la cerinţele impuse desfăşurării 
activităţilor criminalistice de către Reţeaua Europeană a Institutelor de Criminalistică 
„ENFSI”. 

În acest sens, ca prim pas s-a reuşit amenajarea spaţiilor Serviciului Criminalistic de la 
reşedinţă, s-a obţinut acreditarea RENAR pentru activităţile derulate în cadrul laboratoarelor 
criminalistice, fapt ce se constituie ca o primă etapă realizată din obiectivul propus încă din 
anul 2010.  
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Întrucât în prezent o problemă acută este cea legată de tehnica de fotografiere a locului 
faptei, solicităm pe această cale sprijin în vederea dotării cu aparate de fotografiat digitale 
a compartimentelor de investigare tehnico-ştiinţifică a locului faptei din cadrul 
inspectoratului- biroul specializat de la reşedinţă, compartimentele de la municipii şi oraşe, 
precum şi secţiile de poliţie rurală. 

Totodată pentru creşterea eficienţei tuturor activităţilor de prevenire şi combatere a 
infracţiunilor la nivelul unităţii şi micşorarea timpului de reacţie la evenimente, un element 
esenţial este şi asigurarea suportului tehnic de gestionare a comunicării şi diseminării 
informaţiilor la structurile competente, în speţă echipamente de calcul, de multiplicare, de 
scanare, toate compatibile cu sistemele de operare existente în prezent în reţelele de 
comunicaţii cu eşaloanele superioare. 

 
SCOP:     
 
Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru 

prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional.  
Asigurarea unui serviciu poliţienesc de calitate şi creşterea capacităţii de investigare 

tehnico-ştiinţifică a locului faptei la Serviciul Criminalistic şi structuri criminalistice din 
cadrul poliţiilor municipale, orăşeneşti şi secţiile de poliţie rurală. 

Stoparea fenomenului infracţionalităţii silvice şi a celei din domeniul drepturilor de 
autor. 

 
         OBIECTIVE: 
 
  1. Creşterea mobilităţii echipajelor de patrulare şi intervenţie la solicitările cetăţenilor.  
  2. Reducerea timpilor de răspuns a structurilor operative la solicitările primite din 
partea cetăţenilor. 
  3. Eliminarea unor neconformităţi şi neajunsuri privind dotarea cu tehnică foto, video 
de investigare tehnico-ştiinţifică a locului faptei, precum şi tehnică necesară multiplicării 
imaginilor, astfel încât să se realizeze creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor 
criminalistice. 
  4. În situaţia achiziţiei şi folosirii noii tehnici, cetăţenii judeţului, vor beneficia de un 
serviciu poliţienesc calitativ superior, eliminându-se unele neajunsuri privind obţinerea unor 
imagini foto-video şi realizarea unor paşi către creşterea siguranţei  persoanelor şi 
patrimoniului la nivelul judeţului. 
 5. Reducerea infracţionalităţii silvice, a celei din domeniul drepturilor de autor prin 
crearea posibilităţii verificării în timp real în baze de date ale altor instituţii cu care 
cooperează Poliţia Română. 

 
ACTIVITĂŢI:  
 
1. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba - Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică,  a 3 autospeciale, care să fie utilizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba. 
2. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba - Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică de aparate de fotografiat cu blitz extern pentru înlocuirea aparatelor foarte uzate 
din dotarea compartimentelor criminalistice de la Serviciul criminalistic şi structurile 
criminalistice din cadrul poliţiilor municipale, orăşeneşti şi secţiile de poliţie rurală, care nu 
mai prezintă siguranţă în ceea ce priveşte funcţionarea în condiţii optime. 
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3. Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba - Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică a 30 de sisteme de calcul, 30 de imprimante multifuncţionale, 4 scannere flatbed, 
8 scannere portabile (book scanner) şi 4 imprimante multifuncţionale profesionale. 

Toate aceste bunuri materiale vor fi utilizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Alba, în baza unui contract de comodat, pe o perioadă de 10 ani, începând cu data la care 
acestea vor fi predate comodatarului pe bază de proces-verbal. 

 
 BENEFICIARII: 
 
  Structurile operative/criminalistice/ din cadrul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Alba. 

 
ECHIPA DE COORDONARE A PROIECTULUI 
 
- conducerea inspectoratului;  
- serviciul criminalistic; 
- serviciul logistic; 
- serviciul comunicaţii şi informatică. 

 
GRUP ŢINTĂ 
 

         Cetăţenii judeţului Alba care vor beneficia de un serviciu poliţienesc de calitate şi cu o 
operativitate crescută. 

 
 PARTENERI 
 
 Consiliul Judeţean Alba prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 
 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba 

 
LOC DE IMPLEMENTARE: Judeţul Alba 

 
REZULTATE AŞTEPTATE: 
 

         Reducerea timpilor de răspuns a structurilor operative la solicitări din partea  
cetatenilor. 

Reducerea numărului de fapte antisociale sesizate şi constatate. 
 

INDICATORI DE EVALUARE:  
 

 CANTITATIVI: 
          Număr sesizări primite din partea cetăţenilor/Timpul de reacţie (timpul scurs de la 
primirea apelului până la prezentarea primului poliţist la locul indicat).  
           Numărul de investigări tehnico-ştiinţifice a locului faptei cu grad sporit de „siguranţă 
tehnică” şi cu respectarea procedurilor de cercetare la faţa locului. 

 
 CALITATIVI: 

         Creşterea eficienţei activităţilor de investigare tehnico-ştiinţifică a locului faptei în orice 
condiţii. 
         Creşterea gradului de siguranţă şi a credibilităţii activităţilor criminalistice. 
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ANEXĂ:  
Buget estimativ 
 

Nr. 
crt. 

Activitate 
Cantitatea 

(buc) 
Buget 

estimat 

1 
Achiziţionarea de autospeciale care să 
fie predate în folosinţa la I.P.J. Alba 

3 buc 164.835 lei 

2 

Achiziţionare aparat de fotografiat 
digital Nikon D5200 cu obiectiv Nikon 
18-55 mm VRDX, card de memorie de 8 
Gb, care să fie predate în folosinţa la 
I.P.J. Alba 

2 buc 5.400 lei 

3 

Achiziţionare aparat de fotografiat 
digital Canon 450 D cu blitz compatibil, 
care să fie predate în folosinţa la I.P.J. 
Alba 

10 buc. 24.000 lei 

4 
Achiziţionare blitz extern Nikon SB 
700, care să fie predate în folosinţa la 
I.P.J. Alba 

1 buc 1.400 lei 

5 
Achiziţionare sisteme de calcul 
verificare aplicații Internet, care să fie 
predate în folosinţa la I.P.J. Alba 

30 buc 84.000 lei 

6 
Achiziţionare imprimante 
multifuncţionale, care să fie predate în 
folosinţa la I.P.J. Alba 

30 buc 36.000 lei 

7 
Achiziţionare scannere (flatbed), care să 
fie predate în folosinţa la I.P.J. Alba 

4 buc 1.565 lei 

8 
Achiziţionare scannere portabile (book), 
care să fie predate în folosinţa la I.P.J. 
Alba 

8 buc 4.800 lei 

9 
Achiziționare imprimante 
multifuncţionale profesionale, care să fie 
predate în folosinţa la I.P.J. Alba 

4 buc 28.000 lei 

 
Total estimat 

350.000 lei 
 

 

 

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE 

JUDEŢEAN ALBA 

                      Şeful inspectoratului 
              Chestor principal de poliţie                                        
           Ioan Nicolae CĂBULEA                                                            

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

       Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Alba 

Preşedinte, 

Ion MARINCAS 
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                                                                                   Anexa nr.2 la Hotărârea  nr.67/28.04.2015 

 

 

JUDEŢUL    ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE POLIŢIE           

JUDEŢEAN ALBA 

 

   Nr.          din 28.04.2015                Nr.            din 28.04.2015 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ACORD  DE COOPERARE 

 

Pentru implementarea Proiectului  

„Creşterea capacităţii şi operativităţii în protejarea patrimoniului public şi privat la nivelul 

Judeţului Alba” 

 

I. Părţile 

 

JUDEŢUL  ALBA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia,  

B-dul I. C. Brătianu, nr. 1, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL, preşedinte  

şi 

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, B-dul. 

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

NICOLAE CĂBULEA, şeful inspectoratului, 

    

 au convenit la încheierea prezentului acord. 

     

II – Scopul  acordului 

     Art. 1.  Creşterea nivelului de siguranţă a cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru 

prevenirea, descoperirea şi combaterea fenomenului infracţional la nivelul Judeţului Alba. 

 

 III  - Durata acordului 

      Art. 2. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi va avea o durată de 

10 ani.  

 

IV – Obiectul acordului 
     Art. 3. Obiectul acordului îl constituie  implementarea Proiectului ”Creşterea capacităţii şi 

operativităţii în protejarea patrimoniului public şi privat la nivelul Judeţului Alba”.   

 

V - Obligaţiile părţilor. 
    Art. 4. În îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor care le revin conform legii, părţile vor avea 

următoarele obligaţii: 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

Va achiziţiona şi va da în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani Inspectoratului Judeţean Alba, prin 

împrumut de folosinţă (comodat) a următoarelor bunuri: 

- autospeciale 3 buc.  

- aparate de fotografiat digitale 12 buc. 

- blitz extern 1 buc. 

- sistem de calcul 30 buc. 

- imprimante multifuncţionale 34 buc. 

- scannere flatbed şi scannere portabile 12 buc. 
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA  

 Va prelua spre folosinţă gratuită autospecialele (3buc.), aparatele de fotografiat digital (12 

buc.), blitzul extern (1buc.), sistemele de calcul (30buc.), imprimantele multifuncţionale 

(34buc.), scannerele flatbed şi scannerele portabile (12buc.); 

 Va asigura personalul necesar pentru utilizarea autospecialelor, a aparatelor de fotografiat, 

a sistemelor de calcul, a imprimantelor multifuncţionale şi a scannerelor; 

 Va asigura buna întreţinere a tuturor bunurilor menţionate mai sus; 

 Va folosi bunurile primite în folosinţă gratuită numai pentru activităţile din cadrul 

proiectului. 

 va prezenta trimestrial Consiliului Judeţean Alba şi Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Alba rapoarte privind activitatea desfăşurată în cadrul proiectului şi rezultatele 

obţinute. 

 realizarea în condiţii optime a activităţilor de dirijare a traficului rutier pe principalele 

artere de circulaţie; 

 

 Art.5.  Părţile au dreptul oricând de a propune şi alte activităţi considerate necesare în atingerea 

scopului comun şi realizarea activităţilor propuse în proiect.  

  

 Art.6. Părţile  vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

 

VI. -  Comunicări 

Art.7. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

         

     Prezentul Acord este întocmit în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

PREŞEDINTE  

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

     ŞEFUL INSPECTORATULUI DE POLIŢIE 

JUDEŢEAN ALBA 

Chestor principal de poliţie   

  

ION DUMITREL 

 

IOAN-NICOLAE CĂBULEA 

 

 

 

                    VIZAT CFP 

 

 

 

 

  VIZAT                VIZAT 

         CONSILIER JURIDIC                                                CONSILIER JURIDIC 

                                                                                           Subcomisar  

                                             Ioana-Mirela MUNTEAN  
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 Anexă nr. 3 la Hotărârea  nr.67/28.04.2015 

 
JUDEŢUL    ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE POLIŢIE           
JUDEŢEAN ALBA 

 
   Nr.               din                        Nr.                      din  

 
 

 
 
 
 
  
 

 
CONTRACT  - CADRU DE  ÎMPRUMUT  DE  FOLOSINȚĂ 

(COMODAT) 
 

 
Art.1. Părțțțțile contractului 

 JUDEŢUL  ALBA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 
B-dul 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, B-
dul. 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 articolelor 2144 – 2157 din Legea privind Codul Civil nr. 287/2009, 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 (pentru o 
perioadă de 10 ani) a următoarele bunuri: 3 autospeciale, 12 aparate de fotografiat digitale, 1 blitz 
extern, 30 sisteme de calcul, 34 imprimante multifuncţionale, 12 scannere flatbed şi scannere portabile, 
(individualizate în procesul verbal de predare – primire), care au valoare contabilă de 350.000 lei, în 
vederea implementării Proiectului „Creşterea capacităţii şi operativităţii în protejarea patrimoniului 
public şi privat la nivelul Judeţului Alba”. 
 Bunurile vor fi predate pe bază de proces verbal de predare primire, care va cuprinde toate 
accesoriile acestora și care constituie anexă și face parte integrantă din prezentul contract. 
   
  Art. 3. Durata contractului 

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, începând  cu data la care bunurile vor fi 
predate comodatarului pe bază de proces verbal. Pe durata de valabilitate a contractului bunurile predate 
se află sub răspunderea juridică a comodatarului. 

Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen. 
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 înainte de îndeplinirea termenului 
contractului. 
 
 Art. 4. Drepturile șșșși obligațțțțiile părțțțților. 

4.1. Comodantul are dreptul: 
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a) de a preda cele 3 autospeciale, 12 aparate de fotografiat digitale, 1 blitz extern, 30 sisteme de 
calcul, 34 imprimante multifuncţionale, 12 scannere flatbed şi scannere portabile; 

b) de a i se restitui  cele 3 autospeciale, 12 aparate de fotografiat digitale, 1 blitz extern, 30 
sisteme de calcul, 34 imprimante multifuncţionale, 12 scannere flatbed şi scannere portabile la încetarea 
contractului; 

c) de a fi informat anual despre starea în care se găsesc bunurile. 
 
4.2. Comodatarul are dreptul: 
a) de a folosi bunurile pe perioada contractului în scopul realizării activităţilor propuse în cadrul 

proiectului; 
 
4.3. Comodantul se obligă: 
a) să remită cu titlu gratuit bunurile la data încheierii contractului și 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 bunurilor  remise  în comodat; 
b) să folosească bunurile conform destinației lor; 
c) să predea bunurile 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 bunurile în afara granițelor României, se va îngriji 

de obținerea documentelor necesare în acest sens și va suporta cheltuielile aferente obținerii acestora; 
g) să suporte toate taxele și impozitele datorate pentru bunul ce face obiectul contractului; 
h) să respecte legislația în vigoare privind folosința bunurilor. 
i) să răspundă pentru prejudiciile aduse terţilor de bunurile prevăzute la Art.2 pe întreaga durată a 

contractului. 
 
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 trecerea 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 pierderii bunurilor este suportat de comodant. 
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Art.7. Cazul fortuit șșșși forțțțța 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) de 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 28.04.2015. 
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               COMODANT,                                                          COMODATAR, 
             JUDEŢUL ALBA                                            INSPECTORATUL DE POLIŢIE 
         CONSILIUL JUDEȚEAN                                              JUDEŢEAN ALBA  
 
      Preşedinte                                                                   Șeful Inspectoratului 
              Ion Dumitrel                                              Chestor principal de poliţie  Ioan-Nicolae Căbulea 
 
 
 
 
 
               Director executiv,                                                                   Contabil şef 
           Aitai Marian                                                          Comisar Horea Mihai Coteț  
 
 
 
                 Vizat                                                                           Şeful Serviciului Logistic 
                C.F.P.                                                                           Comisar șef Nicolae Cetină 
 
                    
                                                                           
                       Vizat                                                                         Vizat 
            Serviciul Juridic                                                              consilier juridic 

      Subcomisar 
      Ioana-Mirela Muntean  
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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, 3 
autospeciale, 12 buc. aparate de fotografiat digitale, 1 buc. blitz extern, 30 buc. sisteme de calcul, 34 buc 
imprimante multifuncţionale şi 12 buc scannere flatbed şi scannere portabile 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: 
  

Autospeciale :    
 Culoare:                                                 
 Tip motor:                                              
 Număr:  
 Serie fabricaţie :  
 Serie caroserie :      
 Serie motor :            
 Carte identitate :     
 An fabricatie:         
            KM BORD              
             Rest rezervor 
 
 Aparate de fotografiat digitale: 
 Blitz extern: 
 Sisteme de calcul: 
 Imprimante multifuncţionale: 
 Scannere flatbed şi portabile: 
          
           Art. 3 Se predau documentele, precum şi dotările aferente:  
      Documentele autospecialelor : 

- 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: 
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- 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   
      CONSILIUL JUDEȚEAN                                                  JUDEŢAN ALBA 
         
 
 
                  Preşedinte                                                             Şeful inspectoratului 
                Ion Dumitrel                                Chestor principal de poliţie  Ioan-Nicolae Căbulea 
 
   
 
 
 




