
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul de  

Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  Alba pentru  implementarea  

Proiectului „Creșterea mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil  

din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba” 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data 16 martie 2017; 

  Luând în dezbatere : 

 - proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de cooperare cu Inspectoratul 

de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  Alba pentru  implementarea proiectului „Creșterea 

mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean 

Alba”; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Acordului de 

cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  Alba pentru  implementarea 

proiectului „Creșterea mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului 

de Jandarmi Județean Alba”; 

 - raportul de specialitate nr. 3723 din 1 martie 2017 al Direcţiei dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare Hotărârea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba nr. 8/24 

februarie 2017 privind aprobarea proiectului „Creșterea mobilității Detașamentului I Jandarmi 

Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba”; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, 

juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare 

interinstituțională și mediu de afaceri; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 5 lit. a pnct. a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Române, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2144 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, cu modificările și 

completările ulterioare 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă implementarea Proiectului „Creșterea mobilității Detașamentului I 

Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean 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 „Creșterea mobilității Detașamentului I Jandarmi 

Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba” - potrivit anexei nr. 2 – parte 

integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă modelul Contractului de împrumut de folosinţă (Comodat) şi anexa 

acestuia – potrivit anexelor nr. 3 și nr. 4 – părți integrante ale prezentei hotărâri. 

Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin Direcţia dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică Alba vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.             



 Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 

Județean de Jandarmi Alba, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, Direcției juridică și 

relații publice și Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 101 

Alba Iulia, 16 martie 2017 



Anexa nr. 1 la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 101/16 martie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT 

pentru creşterea mobilităţii Detaşamentului I Jandarmi Mobil  

din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba 

 

 

 Scop 

 Creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor prin reducerea timpului de 

intervenţie pentru asigurarea, menţinerea şi restabilirea ordinii publice corespunzător 

zonei de responsabilitate a Detaşamentului I Jandarmi Mobil Alba şi eficientizarea 

activităţii de prevenire şi combatere a faptelor antisociale. 

 

 Obiective 

1. Creşterea eficienţei misiunilor specifice executate în raza zonei de responsabilitate de 

Detaşamentul I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba. 

2. Creşterea mobilităţii echipajelor din cadrul Detaşamentului I Jandarmi Mobil din 

structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba, pe timpul misiunilor de menţinere, 

asigurare şi restabilire a ordinii publice pe întreg teritoriul judeţului Alba. 

3. Reducerea timpului de intervenţie pentru depistarea autorilor unor fapte antisociale, 

pedepsite de legislaţia în vigoare din responsabilitatea Detaşamentului I Jandarmi Mobil. 

4. Creşterea eficienţei misiunilor executate de Detaşamentul I Jandarmi Mobil din 

structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba în cooperare/colaborare cu alte instituţii, 

conform legislaţiei în vigoare. 

 

 Justificare 

Structurile Mobile ale Jandarmeriei Române sunt destinate pentru asigurarea, menţinerea 

şi restabilirea ordinii publice, 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. 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 
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Nr._____________din_____________ 
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JANDARMERIA ROMÂNĂ 

 

 
 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN 

                    „ Avram Iancu ” ALBA    
 

Nr. __________din ____________ 

             
 

 



 Detaşamentul I Jandarmi Mobil Alba are ca zonă de responsabilitate întreg 

teritoriul judeţului Alba, cu o populaţie rezidentă de 335875  locuitori. 

Judeţul Alba, este situat în partea central-vestică a României şi se învecinează cu 

judeţele: Cluj şi Bihor la nord, Sibiu, Vîlcea și Hunedoara la sud, Mureş şi Sibiu la est, 

Hunedoara, Bihor şi Arad la vest, întinzându-se pe o suprafaţă de 6242 km
2
, reprezentând 2,6% 

din suprafaţa totală a țării. 

Relieful: predomină formele înalte de relief; judeţul se află la zona de contact dintre 

Munţii Apuseni, Carpaţii Meridionali şi Podişul Transilvaniei. La vest: Munţii Bihor, Muntele 

Mare, Munţii Metaliferi, Munţii Trascăului; la sud: Munţii Şureanu şi o fâşie din Munţii 

Cindrelului. Zona de podiş şi deal: Podişul Târnavelor, Podişul Secaşelor, depresiuni montane 

(Abrud, Zlatna şi Cîmpeni). Zona de câmpie este reprezentată de depresiunile Alba Iulia, până la 

limită cu oraşele Turda şi Orăştie. 

Suprafaţa Judeţului Alba este de 624157 ha, din care suprafaţa agricolă 323131 ha 

(arabil 129503 ha, păşuni 117784 ha, fâneţe 70206 ha, vii şi pepiniere viticole 4656 ha şi livezi şi 

pepiniere pomicole 982 ha ), păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 227846 ha, ape şi bălţi 

6283 ha şi alte suprafeţe 66897 ha.  

În ceea ce priveşte organizarea administrativ teritorială, Judeţul Alba se compune din 

4 municipii: Alba Iulia, Aiud, Blaj şi Sebeş, 7 oraşe: Abrud, Baia de Arieş, Cîmpeni, Cugir, 

Ocna Mureş, Teiuş şi  Zlatna, 67 comune şi 656 sate, din care 39 aparţin de municipii şi oraşe. 

Cu privire la dispunerea localităților urbane şi rurale, precizăm că municipiul Alba 

Iulia este aşezat în centrul judeţului Alba, are o suprafaţă de 104 km
2
, conform domiciliului 

stabilit are o populaţie de 74045 şi o densitate de 709 locuitori/kmp,  iar în apropiere se află 8 

comune: Berghin, Ciugud, Cricău, Galda de Jos, Ighiu, Intregalde, Sîntimbru și Vinţu de Jos,. 

Municipiul Aiud este aşezat în partea de nord-est a judeţului Alba, are o suprafaţă de 

143 km
2
, conform domiciliului stabilit are o are o populaţie de 26358 locuitori şi o densitate de 

184 locuitori/kmp, iar în apropiere se află 8 comune: Hopîrta, Livezile, Lopadea Nouă, Miraslău, 

Ponor, Rădeşti, Rimetea și Rîmeţ.   

Municipiul Blaj este aşezat în partea de est a judeţului Alba, are o suprafaţă de 99 

km
2
, conform domiciliului stabilit are o populaţie de 20993 locuitori şi o densitate de 212 

locuitori/kmp, iar în apropiere se află 10 comune:  Bucerdea Grînoasă, Cenade, Cergău, Cetatea 

de Baltă, Crăciunelul de Jos, Jidvei, Roşia de Secaş, Sîncel, Șona și Valea Lungă. 

Municipiul Sebeş este aşezat în partea de sud a judeţului Alba, are o suprafaţă de 115 

km
2
, conform domiciliului stabilit are o populaţie de 32500 locuitori şi o densitate de 283 

locuitori/kmp,  iar în apropiere se află 9 comune: Cîlnic, Cut, Doştat, Daia Română, Ohaba, 

Pianu de Sus, Săsciori, Șpring și Șugag.  

Oraşul Abrud este situat în partea de vest a judeţului Alba, are o suprafaţă de 32 km
2
, 

conform domiciliului stabilit are o populaţie de 5522 locuitori şi o densitate de 173 

locuitori/kmp, iar în apropiere se află 4 comune: Bucium, Ciuruleasa, Mogoş și Roşia Montană.  

 Oraşul Baia de Arieş este situat în partea de nord-vest a judeţului Alba, are o 

suprafaţă de 80 km
2
, conform domiciliului stabilit are o populaţie de 4102 locuitori şi o densitate 

de 51 locuitori/kmp, iar în apropiere se află 4 comune respectiv: Lupşa, Ocoliş, Poșaga și Sălciua 

 Oraşul Cîmpeni este situat în partea de nord - vest  a judeţului Alba, are o suprafaţă 

de 87 km
2
, conform domiciliului stabilit are o populaţie de 7683 locuitori şi o densitate de 88 

locuitori/kmp, iar în apropiere se află un număr de 11 comune respectiv: Albac, Arieşeni, Avram 

Iancu, Bistra, Gîrda de Sus, Horea, Poiana Vadului, Scărişoara, Sohodol, Vadu Moţilor și Vidra. 

 Oraşul Cugir este situat în partea de sud - vest a judeţului Alba, are o suprafaţă de 

346 km
2
, conform domiciliului stabilit are o populaţie de 26865 locuitori şi o densitate de 77 

locuitori/kmp şi iar în apropiere se află 4 comune: Blandiana, Ceru Băcăinţi, Sălişte și Șibot. 

 Oraşul Ocna Mureş este situat  în partea de  nord-est a judeţului Alba, are o suprafaţă 

de 68 km
2
, conform domiciliului stabilit are o populaţie de 14671 locuitori şi o densitate de 216 

locuitori/kmp, iar în apropiere se află 4 comune: Fărău, Lunca Mureşului, Noşlac și Unirea. 

 Oraşul Teiuş este situat în centrul judeţului Alba, are o suprafaţă de 45 km
2
, conform 

domiciliului stabilit are o populaţie de 7500 locuitori şi o densitate de 167 locuitori/kmp, iar în 

apropiere se află 2 comune: Mihalţ şi Stremţ. 

 Oraşul Zlatna este situat în partea de vest a judeţului Alba, are o suprafaţă de 254 

km
2
, conform domiciliului stabilit are o populaţie de 8019 locuitori şi o densitate de 32 

locuitori/kmp, iar în apropiere se află 2 comune: Almaşu Mare şi Meteş.   



Cele 67 de comune din judeţul Alba au o suprafaţă totală de 4869 km
2
, o populaţie de 

153280 locuitori şi o densitate de 31 locuitori/kmp. 

Clima: continentală, cu nuanţe excesive, diferenţiată de altitudine: în zonele de munte 

este umedă şi răcoroasă, iar în zonele mai joase temperaturile sunt mai ridicate, precipitaţile sunt 

ceva mai reduse.  

În ceea ce priveşte reţeaua hidrografică: principalul curs de apă este Mureşul, care 

colectează toate râurile de pe teritoriul judeţului Alba. Afluenţi: Arieş, Ampoi, Galda, Sebeş, 

Cugir, Homorod, Tîrnava, Geoagiu, Cricăul, Aiudul de Sus. Reţeaua lacustră cuprinde: lacul 

glaciar Iezerul Şurianu, Iezerul Ighelului - cel mai întins lac carstic din România, Oaşa, Tău, 

Nedeiu, lacurile saline de la Ocna Mureş. 

Cu privire la amenajările hidroenergetice amintim 4 lacuri de acumulare, respectiv: 

Gâlceag cu o suprafaţă de 453 ha, Şugag cu o suprafaţă de 74 ha, Săsciori cu o suprafaţă de 31 

ha şi Petreşti cu o suprafaţă de 25 ha. 

             Ca zone de agrement sunt identificate: „Stațiunea Albac”, „Stațiunea Arieșeni” şi zona 

pârtiilor se schi din Munţii Şurianu. Ca puncte de atracţie pentru turiști amintim: Cetatea Alba 

Carolina, Catedrala Romano – Catolică Alba Iulia, Biblioteca documentară  Batthyaneum Alba 

Iulia, Muzeul Unirii Alba Iulia, Seminarul Călugărilor Blaj, Monumentul de la Miraslău, 

Monumentul Horea, Cloșca şi Crișan Alba Iulia, Monumentul Calvarul Aiudului – Aiud, 

Castelul  Martinuzzi Vinţu de Jos, Cetatea  Aiudului, Muzeul Memorial Avram Iancu din 

localitatea Avram Iancu, Mănăstirea Lupşa din localitatea Lupşa, Mănăstirea Rîmeţ din 

localitatea Rîmeţ, Mănăstirea Afteia din localitatea Săliştea şi Catedrala Reîntregirii Neamului 

(ortodoxă).  

Cele mai interesante rezervații naturale din judeţul Alba sunt: Râpa Roşie, Peştera 

Gheţarul Scărişoara, Peştera Vînătăile Ponorului, Tăul fără Fund de la Băgău, Cheile Caprei, 

Piatra Corbului, Cheile Rîmețului, Cheile Intregalde, Pădurea Sloboda, Cascada Pișoaia, etc. 

Potrivit prevederilor art. 19 alin. 1 lit. b din Legea nr. 550/2004 privind organizarea si 

funcţionarea Jandarmeriei Romane, una dintre misiunile de bază ale Jandarmeriei Române este 

executarea de misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, 

demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, 

manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi a altor asemenea 

activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane.  

Pornind de la această misiune generică arătăm faptul că printre misiunile 

Detaşamentului I Jandarmi Mobil ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba se 

numără:  

 acţionează în zona de patrulare pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale; 

 intervin la evenimentele semnalate; 

 participă la prinderea şi identificarea persoanelor suspecte de comiterea unor 

infracţiuni; 

 execută activităţile stabilite prin planurile de acţiune; 

 relaţionează cu cetăţenii în vederea asigurării unui climat corespunzător de ordine şi 

siguranţă publică; 

 acţionează pentru depistarea persoanelor şi bunurilor urmărite în temeiul legii; 

 participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă; 

 întocmesc acte de constatare a infracţiunilor în condiţiile art. 61, respectiv art. 293 

alin. 3 din Codul de procedură penală; 

 execută primele activităţi prevăzute de reglementările în vigoare, premergătoare 

cercetării la faţa locului. 

De asemenea efectivele de jandarmi execută misiuni, în cooperare cu alte instituţii ale 

statului (Garda Forestieră, A.N.P.A., I.T.M., Garda de Mediu, D.S.V., primării, etc.) în baza 

prevederilor legale şi a protocoalelor încheiate în acest sens 

Toate misiunile amintite mai sus implică o mare mobilitate a structurilor mobile 

deoarece, în mare majoritate, situaţiile în care aceştia trebuie să intervină necesită un timp de 

reacţie cât mai scurt.  

În fruntea listei figurează capacitatea de deplasare într-un timp cât mai scurt la cei 

aflaţi în nevoie.  

Detaşamentul I Jandarmi Mobil este principala structură de Ordine Publică a 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba având competenţă să intervină pe întreg teritoriul 

judeţului Alba.  



În acest context trebuie asigurată mobilitatea structurii, ţinând cont că se poate impune 

intervenţia concomitentă în puncte diferite ale judeţului pentru soluţionarea unor situaţii pornind 

de la conflicte de medie şi mare amploare, proteste spontane care au loc pe fondul unor 

nemulţumiri colective, intervenţia în sprijinul transporturilor speciale şi de valori aflate în tranzit 

pe raza judeţului Alba. 

De asemenea, Detaşamentul I Jandarmi Mobil participă cu efective în sprijinul 

structurilor Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în 

cadrul funcţiilor de sprijin prevăzute de legislaţia în vigoare. 

În contextul actual este necesar pe fondul alertei teroriste existente permanent a asigura 

mobilitatea structurii Anti–Tero din cadrul detaşamentului în vederea participării prin măsuri 

specifice la misiunile de asigurare a ordinii publice cu participarea unui public numeros pe întreg 

teritoriul judeţului. 

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, presupun o cât mai rapidă 

intervenţie. 

Sunt doar câteva exemple din care reiese necesitatea stringentă ca efectivele de jandarmi 

mobile 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, majoritatea mijloacele de transport ale structurilor de jandarmi mobile 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.  

Structurile de jandarmi mobile au în dotare 2 autospeciale marca Volkswagen 

Transporter şi o autospecială marca Mercedes Vito, cu ani de fabricaţie cuprinşi între 2001 şi 

2002, depăşind termenul de casare cu 6-9 ani,  care au parcurs, fiecare, peste 350 000 km şi 

prezentând un grad avansat de uzură. 

Faptul că sutele de mii de km au fost parcurse în regim de urgenţă, combinat cu faptul că 

mijloacele auto nu sunt special destinate mediului de intervenţie rapidă 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 mediului infracţional, creşterea nivelului 

de pregătire, etc.) şi se reliefează în zecile de minute care se scurg de la primirea solicitării de 

intervenţie până la intervenirea efectivă. De asemenea, evidenţiem că unitatea nu are 

posibilitatea de a înlocui autovehiculele din dotarea structurilor mobile 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.   

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. Deplasarea pedestră nu numai că duce la 

creşterea timpului de intervenţie, dar determină şi oboseala echipelor intervenţie, cu reflectare 

directă asupra oportunităţii şi calităţii aplanării conflictelor apărute. De asemenea, incapacitatea 

mijloacelor tehnice din dotarea structurilor mobile ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba 

de a se încadra în regimul de viteză al structurilor cu care colaborează (Poliţie, spre exemplu) 

duce la întârzieri şi, evident, la scăderea eficienţei intervenţiilor.  

 Activităţi 

Achiziţionarea de către Consiliul Judeţean Alba a două autoutilitare, 5+1 locuri, DIESEL, 

pentru activităţi specifice de ordine publică care să fie utilizate de Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean Alba, în baza unui contract de comodat, pe o perioadă de 10 ani, începând cu data la 

care autoutilitarele vor fi predate comodatarului pe bază de proces-verbal.  

 Rezultate aşteptate 

 Reducerea timpilor de răspuns a echipajelor din cadrul Detaşamentului I jandarmi 

Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba la solicitările legale venite din 

partea instituţiilor şi cetăţenilor, în zona de responsabilitate (instituţii cu care se colaborează/ 

cooperează, localnici, turişti, etc.) 

 Reducerea timpilor de intervenţie a echipajelor din cadrul Detaşamentului I Jandarmi 

Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba la conflicte de medie şi mare 

amploare, proteste spontane sau adunări publice organizate, intervenţia în sprijinul 



transporturilor speciale şi de valori aflate în tranzit pe raza judeţului Alba şi alte misiuni 

specifice Detaşamentului I jandarmi Mobil. 

 Reducerea timpilor de intervenţie a echipajelor din cadrul Detaşamentului I Jandarmi 

Mobil 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 

Detaşamentului I Jandarmi Mobil 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 menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii 

publice pe întreg teritoriul judeţului Alba. 

  Creşterea numărului misiunilor executate, conform legislaţiei în vigoare, de 

Detaşamentul I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba în 

cooperare / colaborare cu alte instituţii. 

  Creşterea numărului misiunilor executate de către Detaşamentul I Jandarmi Mobil 

pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale sau a potenţialelor activităţi teroriste de pe 

întreg teritoriul judeţului Alba.  

 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 menţinerea, asigurarea şi restabilirea 

ordinii publice. 

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

Detaşamentul I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba în 

cooperare / colaborare cu alte instituţii. 

  Creşterea cu 5% a numărului misiunilor executate pentru prevenirea şi combaterea 

faptelor antisociale sau a potenţialelor activităţi teroriste din zona de responsabilitate a 

Detaşamentul I Jandarmi Mobil. 

 Creşterea cu 5%  a intervenţiei la conflicte de medie şi mare amploare, proteste 

spontane sau adunări publice organizate sau la intervenţii în sprijinul transporturilor speciale şi 

de valori aflate în tranzit pe raza judeţului Alba. 

ANEXĂ 

Buget estimativ 

 

Nr. crt. Activitate Cantitate Buget estimat 

1. Achiziţionarea de către Consiliul 

Judeţean Alba a două autoutilitare 5+1 

locuri, DIESEL, care să fie utilizate de 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba. 

2 buc 310000 lei (cu TVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Contabil şef, 

  Maior Alexandru SCRIPCĂRAȘU  

 

 Împuternicit Şef serviciu suport logistic, 

            Căpitan Marius MĂICAN  

 

         Consilier juridic 

             Maior Dumitru HULEA  

INSPECTORATUL DE JANDARMI 

JUDEŢEAN ALBA 

 

Împuternicit INSPECTOR ŞEF 

                       COLONEL  

  Marius Claudiu GIUREA  

           

                    

              

             
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE 

PUBLICĂ ALBA  

 

PREŞEDINTE 

 

Marius HAŢEGAN 

 

 



Anexa nr. 2 la Hotărârea  

   Consiliului Județean Alba nr. 101/16 martie 2017 

                                                                                    

JUDEŢUL    ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN 

«AVRAM IANCU» ALBA 

   Nr. ________ din ________                Nr. ________ din ___________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ACORD  DE COOPERARE 
pentru implementarea Proiectului pentru creşterea mobilității Detașamentului I Jandarmi 

Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean «Avram Iancu»  Alba 

 

 

 

I. Părţile 

JUDEŢUL  ALBA  prin  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în municipiul 

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

DUMITREL - preşedinte  

şi 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN «AVRAM IANCU» ALBA, cu 

sediul în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 28, județul Alba reprezentat legal 

prin domnul colonel Marius Claudiu GIUREA - inspector şef, 

au convenit la încheierea prezentului acord. 

 II.  Scopul  acordului 

Art. 1. Creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor prin reducerea timpului de 

intervenţie pentru asigurarea, menţinerea şi restabilirea ordinii publice corespunzător zonei de 

responsabilitate a Detaşamentului I Jandarmi Mobil Alba 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 pentru creşterea 

mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil din structura Inspectoratului de Jandarmi Județean 

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, 2 buc. autoutilitare 5+1 locuri, DIESEL, pe o 

perioadă de 10 ani, Inspectoratului  de  Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba, prin împrumut 

de folosinţă (comodat).  

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN «AVRAM IANCU» ALBA 

Va prelua spre folosinţă gratuită autoutilitarele (2 buc.); 

Va asigura personalul necesar pentru utilizarea autoutilitarelor; 

Va asigura buna întreţinere a autoutilitarei; 

Va folosi autoutilitarele 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. 

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 s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

JUDEȚUL ALBA,  

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

PREȘEDINTE, 

ION DUMITREL  

 

           INSPECTORATUL DE JANDARMI 

JUDEȚEAN «AVRAM IANCU»  ALBA                  

INSPECTOR ŞEF 

Colonel   

MARIUS CLAUDIU GIUREA 

  

                    

 

                      Director executiv,                                                             Contabil şef, 

                 Marian Florin AITAI,                                      Maior Alexandru SCRIPCĂRAȘU  

 

 

  VIZAT CFP                                         Împuternicit Şef serviciu suport logistic, 

           Căpitan Marius MĂICAN  

          

 

         Director executiv                       VIZAT 

                   Liliana NEGRUȚ                                                             CONSILIER JURIDIC 

                                      Maior Dumitru HULEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la Hotărârea  
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 JUDEŢUL    ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN 

«AVRAM IANCU» ALBA 

   Nr. ________ din _________           Nr. ________ din ___________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONTRACT DE  ÎMPRUMUT  DE  FOLOSINȚĂ 

(COMODAT) 

 

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

Alba Iulia, B-dul I. C. Brătianu, nr. 1, județul Alba, reprezentat legal prin domnul ION 

DUMITREL - preşedinte, în calitate de comodant, 

şi 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN «AVRAM IANCU» ALBA, cu 

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

prin domnul colonel Marius Claudiu GIUREA - inspector şef, în calitate de comodatar, 

 

În temeiul prevederilor art. 2144 – 2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 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 remite comodatarului, prin împrumut de folosință gratuită (pe o perioadă de 

10 ani) bunurile mobile - 2 buc. autoutilitare 5+1 locuri, DIESEL, în vederea implementării 

Proiectului pentru creşterea mobilității Detașamentului I Jandarmi Mobil din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba. 
 Bunurile vor fi predate pe bază de proces verbal de predare-primire, care va cuprinde 

toate accesoriile acestuia și care constituie anexă la 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 

bunul predat se va afla 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 

expirarea termenului contractului. 

 Art. 4. Drepturile și obligațiile părților 

4.1. Comodantul are dreptul: 

a) de a preda autoutilitarele; 

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

c) de a fi informat anual despre starea în care se găsesc bunurile predate (autoutilitarele). 

4.2. Comodatarul are dreptul: 

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 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 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 prevăzut 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 expirarea termenului prevăzut în contract. 

Art. 6. Riscuri 

6.1. Comodatarul va suporta riscurile deteriorării sau pieirii bunurilor în următoarele 

cazuri: 

- întrebuințarea contrar destinației lor; 

- folosirea bunurilor după încetarea prezentului contract. 

6.2. În toate celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii bunului 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) 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 bunul contrar destinaţiei şi dacă l-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 

 Prevederilor prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil, precum și 

celelalte reglementări în vigoare în materie. 

Contractul însoțit de Procesul verbal de predare-primire, care este anexă și face parte 

integrantă din prezentul contract, s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte contractantă, toate având aceeași valoare juridică. 

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

 

JUDEȚUL ALBA,  

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

PREȘEDINTE, 

ION DUMITREL  

 

           INSPECTORATUL DE JANDARMI 

JUDEȚEAN «AVRAM IANCU»  ALBA                  

INSPECTOR ŞEF 

Colonel   

Marius Claudiu GIUREA 

  

                    

 

                      Director executiv,                                                             Contabil şef, 

                 Marian Florin AITAI,                                      Maior Alexandru SCRIPCĂRAȘU  

 

 

                      VIZAT CFP                                                               

                                                                                      Împuternicit Şef serviciu suport logistic, 

   Căpitan Marius MĂICAN  

 

         Director executiv                       VIZAT 

                   Liliana NEGRUȚ                                                             CONSILIER JURIDIC 

                                      Maior Dumitru HULEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 la Hotărârea  

 Consiliului Județean Alba nr. 101/16 martie 2017 

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE 

a bunurilor care fac 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 prin Consiliul Județean Alba predă, iar Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean «Avram Iancu» Alba recepţionează, 2 autoutilitare,  

 care are 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:  

Autoutilitară :    

 Culoare:                                                 

 Tip motor:                                              

 Număr:  

 Serie fabricaţie :  

 Serie caroserie :      

 Serie motor :            

 Carte identitate :     

 An fabricatie:         

            KM BORD              

             Rest rezervor          

           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: 

- 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 

 

JUDEȚUL ALBA,  

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, 

 

 

PREȘEDINTE, 

Ion DUMITREL  

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI                                                      

JUDEȚEAN «AVRAM IANCU»  ALBA   

 

                INSPECTOR ŞEF, 

                  Colonel,   

                   Marius Claudiu GIUREA 

  

 

 

 

 


