
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea schimbului între Postul de Jandarmi Montan Arieșeni și Postul de 

Jandarmi Montan Șugag a autoutilitarelor cu tracțiune integrală 4x4 Dacia Duster, care au 

făcut obiectul  Acordurilor de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» 

Alba pentru  implementarea Proiectelor „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan 

Şugag și a Postului de Jandarmi Montan Arieșeni din structura Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean «Avram Iancu» Alba” 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 14 aprilie 2017; 

 Luând în dezbatere :  

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului între Postul de Jandarmi Montan 

Arieșeni și Postul de Jandarmi Montan Șugag a autoutilitarelor cu tracțiune integrală 4x4 Dacia 

Duster, care au făcut obiectul Acordurilor de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

«Avram Iancu» Alba pentru  implementarea Proiectelor „Creşterea mobilităţii Postului de 

Jandarmi Montan Şugag și a Postului de Jandarmi Montan Arieșeni din structura Inspectoratului 

de Jandarmi Judeţean Alba”; 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului între Postul de 

Jandarmi Montan Arieșeni și Postul de Jandarmi Montan Șugag a autoutilitarelor cu tracțiune 

integrală 4x4 Dacia Duster, care au făcut obiectul Acordurilor de cooperare cu Inspectoratul de 

Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba pentru  implementarea Proiectelor „Creşterea mobilităţii 

Postului de Jandarmi Montan Şugag și a Postului de Jandarmi Montan Arieșeni din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba”; 

 - raportul de specialitate nr. 6569 din 6 aprilie 2017 al Direcţiei juridică și relații publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

 - adresa nr. 808186/21 martie 2017 a Inspectoratului de Jandarmi Județean «Avram Iancu» 

Alba cu privire la înaintarea Notei de fundamentare înregistrată cu nr. 808185 din 21 martie 2017; 

 Luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 165 din data de 29 octombrie 2015 s-a aprobat 

implementarea Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan Şugag din structura 

Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba”; 

 - Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 41 din 17 martie 2016 s-a aprobat 

implementarea Proiectului „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Ordine Publică Montan 

Arieşeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba”; 

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

bugete, strategii 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 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. 1763 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 prezenta 

 



 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă schimbul între Postul de Jandarmi Montan Arieșeni și Postul de Jandarmi 

Montan Șugag a autoutilitarelor cu tracțiune integrală 4x4 Dacia Duster, care au făcut obiectul 

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

implementarea proiectelor „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan Şugag și a Postului 

de Jandarmi Montan Arieșeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» 

Alba”. 

 Art. 2. Se aprobă modelul Procesului-verbal de schimb al autoutilitarelor cu tracțiune 

integrală 4x4 Dacia Duster, între Postul de Jandarmi Montan Arieșeni și Postul de Jandarmi 

Montan Șugag din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu»  Alba,  potrivit anexei 

– parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba prin intermediul Serviciului administrativ din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul 

Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: 

Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului Județean de 

Jandarmi «Avram Iancu» Alba, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Alba, Direcției juridică și 

relații publice, Direcției dezvoltare și bugete și Serviciului administrativ din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 137 

Alba Iulia, 14 aprilie 2017 



Anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 137/14 aprilie 2017  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

 

    INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN 

«AVRAM IANCU» ALBA 

Nr. ________ din ___________ Nr. ________ din ___________ 

 

                                                                                                   Aprob, 

                                                                                             Ordonator principal de credite 

                                                                                                   Președinte Ion Dumitrel 

 

PROCES-VERBAL DE SCHIMB 

a bunurilor care fac obiectul contractelor de împrumut de folosinţă (comodat) nr. 4796 din 

17.03.2016/1189004 din 17.03.2016 și 5026/20.03.2017/808234/06.04.2017 

 

Postul de Jandarmi Montan Şugag și Postul de Jandarmi Montan Arieșeni au obligaţia să predea 

reciproc bunurile care fac obiectul prezentului proces-verbal de schimb, potrivit celor ce urmează 

 

Postul de Jandarmi Montan Şugag predă  

Postului de Jandarmi Montan Arieșeni și 

acesta preia: 

1. Autoutilitară Dacia Duster Laureate 1,5 

dci 4x4 110 CP, cu următoarele specificații și 

dotări: 

- Culoare: BLUE NAVY (albastru);                                         

- Tip motor:  K9K-R8 (DIESEL);                                    

- Număr: AB  09  DHU; 

- Serie caroserie (nr. de identificare):  

UU1HSD1DG54704500; 

- Serie motor : D095554;   

- An fabricație: 2016. 

Dotări aferente: 

- chit siguranță auto (trusă medicală, 

triunghi reflectorizant, stingător auto); 

- roată rezervă; 

- cric auto; 

- cheie roți; 

- cârlig de remorcare;  

- radio – CD; 

- faruri ceață; 

- lampă stroboscopică de culoare albastră; 

- sistem de avertizare optică și acustică; 

- inscripționare specifică. 

 

Postul de Jandarmi Montan Arieșeni predă  

Postului de Jandarmi Montan Șugag și acesta 

preia: 

1. Autoutilitară Dacia Duster Laureate 1,5, 

4x4, 109 CP, cu următoarele specificații și 

dotări: 

- Culoare: BLUE NAVY (albastru);  

- Tip motor:  K9K-658 (DIESEL);  

- Număr: AB 09 KGD; 

- Serie caroserie (nr. de identificare):  

UU1HSDL9G57069555; 

- Serie motor: R019230; 

- An fabricație: 2016. 

Dotări aferente: 

- chit siguranţă auto (trusă medicală, 

triunghi reflectorizant, stingător auto); 

- roată rezervă; 

- cric auto; 

- cheie roţi; 

- cârlig de remorcare; 

- radio – CD; 

- faruri ceață; 

- lampă stroboscopică de culoare albastră; 

- sistem de avertizare optică și acustică; 

- troliu; 

- kit scuturi protecție; 

- inscripționare specifică. 

Am predat, 

Șef de Post de Jandarmi Montan Șugag 

Am primit, 

Șef de Post de Jandarmi Montan 

Arieșeni 

Am predat, 

Șef de Post de Jandarmi Montan Arieșeni 

Am primit, 

Șef de Post de Jandarmi Montan Șugag 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN «AVRAM IANCU»  ALBA   

Împuternicit INSPECTOR ŞEF 

                                            Colonel MARIUS-CLAUDIU GIUREA 



                 ROMÂNIA 

            JUDEŢUL ALBA                                                 INSPECTORATUL DE JANDARMI  

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                               JUDETEAN«AVRAM IANCU» ALBA 

Nr. ________ din ________                                         Nr. ________ din __________ 

 

 

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 prin Consiliul Județean Alba predă, iar Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean «Avram Iancu» Alba recepţionează, 1 autoutilitară, 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                                INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA,                                    «AVRAM IANCU»ALBA   

 

            PREȘEDINTE,                                                         Împuternicit INSPECTOR ŞEF 

              ION DUMITREL                                                 Colonel MARIUS-CLAUDIU GIUREA 


