
 

  

ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Avram 

Iancu” Alba pentru  implementarea Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi 

Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba”  

 

 Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 octombrie 2015; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de 

cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba pentru  implementarea 

Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan Şugag din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba”; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Bugete nr. 19304 din 19.10.2015; 

Văzând: 

- Hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba nr.2/28.10.2015 privind 

aprobarea Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan Şugag din 

structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba” 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 Comisia dezvoltare economică,    

bugete, strategii. 

Având în vedere prevederile:  

- Art.3 alin.1 din Legea 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 

Române, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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; 

În temeiul art.97 şi art.115 alin.(1), lit.c, din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art.1 Se aprobă implementarea Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi 

Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba”- potrivit anexei nr. 1 

– parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2.  Se aprobă Acordul de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Avram 

Iancu” Alba pentru  implementarea  Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi 

Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba”- 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 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 Jandarmi Judeţean „Avram Iancu” Alba; 

- Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba ; 

- Direcţiei Dezvoltare şi Bugete;  

     

                                                                                                          

                                                                                                        Contrasemnează, 

       PREȘEDINTE,                                                                         

        Ion Dumitrel             p.SECRETARUL   JUDEŢULUI, 

                                                                                                            Liliana Negruţ 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 29 octombrie 2015 

Nr.165 
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                                          Anexa nr.1 la Hotărârea nr.165/29.10.2015 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
 

 

 

 
 

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE 

PUBLICĂ ALBA  

 

Nr._____________din_____________ 
 

 

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
   

JANDARMERIA ROMÂNĂ 

 

 
 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN 

                    „ Avram Iancu ” ALBA    
 

Nr. __________din ____________ 
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PROIECT 

 

pentru creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan Şugag din 

structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba  

 

Motivaţie 

Structurile montane ale  Jandarmeriei Române sunt destinate pentru 

menţinerea ordinii publice în staţiunile montane şi pe traseele turistice, axându-

se în permanenţă pe accentuarea prezenţei în mijlocul populaţiei, printr-un efort 

continuu de adaptare a modurilor sale de a acţiona în sprijinul cetăţenilor. În 

vederea armonizării şi compatibilizării sistemului românesc de ordine publică cu 

cele din statele Uniunii Europene, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi 

prevenirea criminalităţii stradale, la nivel naţional au început să funcţioneze 

secţiile şi posturile de jandarmi montane. La nivelul Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Alba la această dată funcţionează 3 posturi de jandarmi montane 

dispuse la Şugag, Arieşeni şi Roşia Montană. 

Potrivit prevederilor art. 19, alin. 1, lit. ( e ), din Legea 550 din 29 

noiembrie 2004, privind organizarea si funcţionarea Jandarmeriei Romane, una 

dintre misiunile de bază ale Jandarmeriei Române este executarea, pe baza 

planurilor de cooperare aprobate de ministrul afacerilor interne, a unor  misiuni 

de menţinere a ordinii publice pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în 

staţiuni montane şi pe trasee turistice din zona acestora.  

Pornind de la această misiune generică arătăm faptul că printre misiunile 

posturilor de jandarmi montane se numără:  

- menţinerea ordinii publice pe traseele turistice, în zona cabanelor, pe 

pârtiile de schi din staţiunile montane; 

- prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional din 

zona de responsabilitate; 

- participarea la misiuni comune cu reprezentanţi ai instituţiilor abilitate sau 

în mod independent, pentru prevenirea şi combaterea încălcării 

reglementărilor specifice şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului 

cinegetic, piscicol natural şi a fondului silvic; 

- asigurarea ordinii publice cu prilejul desfăşurării unor spectacole, 

concerte, concursuri etc. în zona staţiunilor montane; 

- cunoaşterea permanentă a stării traseelor turistice şi informarea turiştilor 

cât şi a factorilor responsabili din zonă despre starea drumurilor, starea de 

întreţinere a indicatoarelor şi marcajelor montane, alunecărilor de teren şi 

locurile unde s-au produs, posibilitatea producerii de avalanşe şi anunţarea 

din timp a populaţiei din zonă şi a turiştilor în vederea evitării 

accidentelor şi altor evenimente negative; 
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- intervenţia operativă pentru soluţionarea apelurilor populaţiei prin 

S.N.U.A.U. – 112, direcţionate către structurile de jandarmi; 

- intervenţia pentru restabilirea ordinii publice în situaţia producerii unor 

conflicte; 

- căutarea şi descoperirea persoanelor aflate în dificultate în zona montană; 

- salvarea şi transportul persoanelor care au suferit o accidentare sau 

îmbolnăvire în zona montană la cea mai apropiată unitate medicală de 

primire a urgenţelor; 

- executarea unor acţiuni în cooperare cu formaţiunile Salvamont de 

căutare, descoperire, identificare şi salvare a persoanelor care au suferit 

accidente, acordarea măsurilor de prim-ajutor şi transportul persoanelor la 

cea mai apropiată unitate sanitară. 

Toate misiunile amintite mai sus implică o mare mobilitate a structurilor 

montane deoarece, aşa cum am văzut, în mare majoritate, situaţiile în care 

aceştia trebuie să intervină necesită un timp de reacţie cât mai scurt. Mediul 

montan are propriile lui reguli, care nu pot fi ignorate şi intervenţia în acest 

teritoriu implică depăşirea unor dificultăţi. În fruntea listei figurează capacitatea 

de deplasare într-un timp cât mai scurt la cei aflaţi în nevoie. Chiar dacă pare un 

truism, în munte este cel mai evident faptul că uneori secundele fac diferenţa 

dintre viaţă şi moarte. 

 O persoană accidentată, rătăcită şi care are nevoie de ajutor trebuie să-l 

primească într-un timp rezonabil, înainte de a se afla într-o situaţie de risc la 

adresa sănătăţii sau chiar a vieţii. La fel, o persoană care semnalează un conflict 

în care este implicată are dreptul să primească ajutor într-un timp cât mai scurt, 

înainte ca dinamica incidentului să determine o escaladare a violenţei. 

Depistarea şi capturarea autorilor unor fapte antisociale, a braconierilor şi a 

tăietorilor ilegali de lemne, spre exemplu, de asemenea, presupun o cât mai 

rapidă intervenţie. Transportul unor persoane rănite către echipele medicale 

presupune existenţa unor mijloace tehnice de deplasare rapide, sigure şi 

adecvate mediului montan în orice anotimp, care să confere celor aflaţi în 

dificultate şansa de a primi îngrijiri medicale înainte de a fi prea târziu.  

Sunt doar câteva exemple din care reiese necesitatea stringentă ca 

posturile de jandarmi montane să fie dotate cu mijloace de transport viabile, 

operative şi care să răspundă unei cerinţe esenţiale: să fie de un real ajutor în 

situaţia în care este nevoie de o deplasare cât mai rapidă spre locul de 

intervenţie.  

La ora actuală, toate mijloacele de transport ale posturilor de jandarmi 

montane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba, nu numai că au 

îndeplinit condiţiile tehnice pentru a fi casate, dar oricâte eforturi ar face 

instituţia, nu mai pot fi menţinute în acei parametri care să asigure executarea 

misiunilor în condiţii optime. Cele trei posturi montane de jandarmi au în dotare 
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2 autoturisme marca Dacia şi un autoturism Aro, cu ani de fabricaţie cuprinşi 

între 2001 şi 2004, depăşind termenul de casare cu 6-9 ani,  care au parcurs, 

fiecare, peste 150 000 km şi prezentând un grad avansat de uzură. 

Faptul că sutele de mii de km au fost parcurse în teren muntos greu 

accesibil şi de multe ori deplasarea s-a executat în regim de urgenţă, combinat 

cu faptul că mijloacele auto nu sunt special destinate mediului montan a dus la o 

mai rapidă degradare a acestora decât în condiţii normale.  Cu atât mai grav este 

că această incapacitate tehnică nu poate fi suplinită prin alte moduri ( creşterea 

numerică a structurilor montane, creşterea nivelului de pregătire, etc. ) şi se 

reliefează în zecile de minute care se scurg de la primirea solicitării de ajutor 

până la acordarea efectivă a acestuia. De asemenea, evidenţiem că unitatea nu 

are posibilitatea de a înlocui autovehiculele din dotarea posturilor montane 

deoarece parcul auto al instituţiei este insuficient şi conţine într-o mare proporţie 

mijloace tehnice care au îndeplinit termenul de casare sau sunt pe cale să-l 

îndeplinească. 

 Din istoricul intervenţiilor montane se desprinde faptul că, în mare 

majoritate, solicitările de ajutor ale celor aflaţi în dificultate au fost făcute în 

condiţii extreme, noaptea sau în condiţii de vizibilitate redusă, pe timpul unor 

temperaturi mult sub 0 grade şi pe un strat gros de zăpadă. De multe ori echipele 

de intervenţie au pierdut timp preţios cu pornirea motoarelor uzate ale 

autovehiculelor din dotare, care, în condiţii de ger, îşi arată cel mai evident 

limitările tehnice şi modul în care sunt afectate de exploatarea pe timpul atâtor 

ani de când au intrat în folosinţă.   

O cerinţă definitorie a unei intervenţii reuşite este ca echipele de 

intervenţie să execute deplasarea în condiţii optime de siguranţă, în orice 

condiţii, pentru a nu deveni la rândul lor victime şi să menţină un ritm constant 

de deplasare. Totodată, este evidentă necesitatea ca salvatorii să se deplaseze 

relativ grupat să nu fie nevoiţi să parcurgă distanţe mari pe jos. Deplasarea 

pedestră nu numai că duce la creşterea timpului de intervenţie, dar determină şi 

oboseala echipelor de salvatori, cu reflectare directă asupra oportunităţii şi 

calităţii ajutorului acordat victimelor. De asemenea, incapacitatea mijloacelor 

tehnice din dotarea structurilor montane ale Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Alba de a se încadra în regimul de viteză al structurilor cu care 

colaborează ( Salvamont, spre exemplu ) duce la întârzieri şi, evident, la 

scăderea eficienţei intervenţiilor.  

Scop 

Creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor prin reducerea timpului de 

intervenţie pentru căutarea şi descoperirea persoanelor aflate în dificultate în 

terenul muntos corespunzător zonei de responsabilitate a Postului de Jandarmi 
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Montan Şugag şi eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a faptelor 

antisociale. 

Obiective 

1. Creşterea eficienţei misiunilor specifice executate în mediul montan de 

Postul de Jandarmi Montan Şugag din structura Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Alba. 

2. Creşterea mobilităţii echipajelor din cadrul Postul de Jandarmi Montan 

Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba, pe timpul 

misiunilor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice în mediul 

montan. 

3. Reducerea timpului de răspuns  pentru căutarea, descoperirea şi salvarea 

persoanelor aflate în dificultate în zona montană din responsabilitatea 

Postului de Jandarmi Montan Şugag. 

4. Reducerea timpului de intervenţie pentru depistarea autorilor unor fapte 

antisociale, pedepsite de legislaţia în vigoare, în teren muntos din 

responsabilitatea Postului de Jandarmi Montan Şugag. 

5. Creşterea gradului de cunoaştere a stării traseelor turistice şi a 

comunicaţiilor din zona de responsabilitate a Postului de Jandarmi 

Montan Şugag în vederea informării turiştilor şi a factorilor responsabili 

din zonă despre starea drumurilor, starea de întreţinere a indicatoarelor şi 

marcajelor montane, alunecărilor de teren şi locurile unde s-au produs, 

posibilitatea producerii de avalanşe şi anunţarea din timp a populaţiei din 

zonă şi a turiştilor în vederea evitării accidentelor şi altor evenimente 

negative. 

6. Creşterea eficienţei misiunilor executate de Postul de Jandarmi Montan 

Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba în 

cooperare/colaborare cu alte instituţii, conform legislaţiei în vigoare.  

Activităţi 

Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba a unei autoutilitare, 

tracţiune integrală 4x4, DIESEL, care să fie utilizată de Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean Alba, în baza unui contract de comodat, pe o perioadă de 10 

ani, începând cu data la care autoutilitara va fi predată comodatarului pe bază de 

proces verbal.  

 

Rezultate aşteptate 

Reducerea timpilor de răspuns a echipajelor din cadrul Postului de 

Jandarmi Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba 

la solicitările legale venite din partea instituţiilor şi cetăţenilor, în mediul montan 

( instituţii cu care se colaborează/ cooperează, localnici, turişti, etc.) 
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Reducerea timpilor de intervenţie a echipajelor din cadrul Postului de 

Jandarmi Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba 

pentru căutarea, descoperirea, salvarea şi transportul persoanelor aflate în 

dificultate în mediul montan. 

Reducerea timpilor de intervenţie a echipajelor din cadrul Postului de 

Jandarmi Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba 

pentru depistarea în flagrant a autorilor unor fapte incriminate de legislaţia în 

vigoare. 

Reducerea numărului faptelor antisociale sesizate şi constatate de 

echipajele din cadrul Postului de Jandarmi Montan Şugag din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba. 

INDICATORI DE EVALUARE: 

CANTITATIVI: 

  

 Scăderea timpului scurs de la primirea solicitării până la prezentarea 

primului jandarm la locul indicat. 

 Scăderea timpului de intervenţie pentru căutarea, descoperirea, salvarea şi 

transportul persoanelor aflate în dificultate în mediul montan din zona de 

responsabilitate a Postului de Jandarmi Montan Şugag. 

 Creşterea numărului misiunilor executate, conform legislaţiei în vigoare, 

de Postul de Jandarmi Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Alba în cooperare / colaborare cu alte instituţii. 

 Creşterea numărului misiunilor executate de către Postul de Jandarmi 

Montan Şugag pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori şi a 

braconajului.  

 

CALITATIVI: 

  

 Scăderea cu 5% a timpului scurs de la primirea solicitării până la 

prezentarea primului jandarm la locul indicat. 

 Scăderea cu 5% a timpului de intervenţie pentru căutarea, descoperirea, 

salvarea şi transportul persoanelor aflate în dificultate în mediul montan  

 Creşterea cu 5% a numărului misiunilor executate, conform legislaţiei în 

vigoare, de Postul de Jandarmi Montan Şugag din structura Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Alba în cooperare / colaborare cu alte instituţii. 

 Creşterea cu 5% a numărului misiunilor executate pentru prevenirea şi 

combaterea tăierilor ilegale de arbori şi a braconajului din zona de 

responsabilitate a Postului de Jandarmi Montan Şugag. 

Creşterea cu 5% a numărului informărilor turiştilor şi a factorilor 

responsabili din zonă despre starea drumurilor, starea de întreţinere a 

indicatoarelor şi marcajelor montane, alunecărilor de teren şi locurile unde s-au 

produs, posibilitatea producerii de avalanşe şi anunţarea din timp a populaţiei 
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din zonă şi a turiştilor în vederea evitării accidentelor şi altor evenimente 

negative din zona de responsabilitate a Postului de Jandarmi Montan Şugag. 

 

 

ANEXĂ 

Buget estimativ 

 

Nr. crt. Activitate Cantitate Buget estimat 

1. Achiziţionarea de către 

Consiliul Judeţean Alba a unei 

autoutilitară, tracţiune integrală 

4x4, DIESEL, care să fie utilizată 

de Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Alba. 

1 buc 14.438 euro( fără 

TVA ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSPECTORATUL DE JANDARMI 

JUDEŢEAN ALBA 

 

INSPECTOR ŞEF 

COLONEL 

  

          FELICIAN  ITU  

           

                    

              

             
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE 

PUBLICĂ ALBA  

 

PREŞEDINTE 

 

ION MARINCAŞ 
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                                                                                   Anexa nr.2 la Hotărârea  nr. 165/29.10.2015 

 

 

JUDEŢUL    ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN 

„Avram Iancu” ALBA 

   Nr. ________ din _______                Nr. ________ din ___________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ACORD  DE COOPERARE 

 

Pentru implementarea Proiectului  

„Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Alba” 

 

 

I. Părţile 

 

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

Piaţa Ion. I. C. Brătianu, nr. 1, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL, preşedinte  

şi 

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN „Avram Iancu” ALBA, cu sediul în municipiul 

Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.28 reprezentat legal prin domnul colonel FELICIAN ITU, 

inspector şef, 

    

 au convenit la încheierea prezentului acord. 

     

II – Scopul  acordului 

Creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor prin reducerea timpului de intervenţie pentru 

căutarea şi descoperirea persoanelor aflate în dificultate în terenul muntos corespunzător zonei de 

responsabilitate a Postului de Jandarmi Montan Şugag şi eficientizarea activităţii de prevenire şi 

combatere a faptelor antisociale. 

 

 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, cu posibilitatea de prelungire. 

 

IV – Obiectul acordului 
Art. 3. Obiectul acordului îl constituie  implementarea Proiectului ”Creşterea mobilităţii Postului de 

Jandarmi Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 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, 1 buc. autoutilitară pe o perioadă de 10 ani Inspectoratului  

de  Jandarmi Judeţean „Avram Iancu” Alba, prin împrumut de folosinţă (comodat).  
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INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN „Avram Iancu” ALBA, 

 Va prelua spre folosinţă gratuită autoutilitara (1 buc.); 

 Va asigura personalul necesar pentru utilizarea autoutilitarei; 

 Va asigura buna întreţinere a autoutilitarei; 

 Va folosi autoutilitara primită 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. 

 

 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 

     INSPECTOR ŞEF 

Colonel   

  

ION DUMITREL  

 

FELICIAN ITU 

 

                      Director executiv,                                                                  Contabil şef, 

                       Marian AITAI,                                                      Căpitan Alexandru Scripcăraşu  

 

 

 

 

                      VIZAT CFP                                                              Şef serviciu suport logistic, 

                                                                                                        Colonel Constantin Marica  

 

 

 

 

  VIZAT                VIZAT 

           CONSILIER JURIDIC                                                      CONSILIER JURIDIC 

                       Maior Dumitru Hulea  
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 Anexă nr. 3 la Hotărârea  nr.165/29.10.2015 

 

 

JUDEŢUL    ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN 

„Avram Iancu” ALBA 

   Nr. ________ din _________           Nr. _______ din ___________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONTRACT-CADRU DE  ÎMPRUMUT  DE  FOLOSINȚĂ 

(COMODAT) 

 

 

 

Art.1. Părțile contractului 
 JUDEŢUL  ALABA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul 

Alba Iulia, Piața Ion. I. C. Brătianu, nr. 1, reprezentat legal prin domnul ION DUMITREL, 

preşedinte, în calitate de comodant, 

şi 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN „Avram Iancu” ALBA, cu sediul 

în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.18, judeţul Alba, reprezentat legal prin 

domnul colonel Felician ITU, inspector şef, în calitate de comodatar, 

 

În temeiul prevederilor art. 2146 – 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  contractului 

Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut de folosință gratuită (pentru 

o perioadă de 10 ani) a unei autoutilitare (individualizată în procesul verbal de predare – 

primire), în vederea implementării Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi 

Montan Şugag din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba”. 

 Bunul va fi predate pe bază de proces verbal de predare primire, care va cuprinde toate 

accesoriile acesteia 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 bunul va 

fi predat comodatarului pe bază de proces verbal. Pe durata de valabilitate a contractului bunul 

predat 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 și obligațiile părților. 

4.1. Comodantul are dreptul: 
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a) de a preda autoutilitara; 

b) de a i se restitui  autoutilitara la încetarea contractului; 

c) de a fi informat anual despre starea în care se găseşte bunurl predat (autoutilitara). 

 

4.2. Comodatarul are dreptul: 

a) de a folosi bunul pe perioada contractului în scopul realizării activităţilor propuse în 

cadrul proiectului; 

 

4.3. Comodantul se obligă: 

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

comodatar să-l 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 lor; 

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

d) să respecte termenele de revizie tehnică 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 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 bunului. 

i) să răspundă pentru prejudiciile aduse terţilor de bunul 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 bunului 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 acestuia contrar destinației lor; 

- folosirea bunului 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 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) 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. 
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Prezentul contract încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

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

 

 

 

               COMODANT,                                                          COMODATAR, 

             JUDEŢUL ALBA                                     INSPECTORATUL DE JANDARMI                                       

JUDEŢEAN  „Avram Iancu” ALBA 

         CONSILIUL JUDEŢEAN                                               

 

      Preşedinte                                                                       Inspector şef 
              Ion Dumitrel                                                                  Colonel, Felician ITU 

 

 

 

 

 

               Director executiv,                                                                   Contabil şef 

           Marian Aitai                                                          Căpitan, Alexandru Scripcăraşu  

 

 

                 Vizat                                                                           Şeful Serviciului Suport Logistic 

                C.F.P.                                                                           Colonel, Constantin Marica 

 

                                                                                              

                       Vizat                                                                         Vizat 

            Serviciul Juridic                                                              consilier juridic 

     Maior, Dumitru Hulea  
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