
 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2018 
 

privind: darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului 

privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi 

Iniţiator: Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25401/17.10.2018  

Consiliul Județean Galați; 
Având în vedere expunerea de motive a inițiatorilor; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Galați; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget - finanțe, strategii, 

studii și prognoză economico-socială a Consiliului Județean Galați și al Comisiei de 
specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, 
lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură, ale Consiliului 
Judeţean Galaţi;  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 53/2018 privind aprobarea 
extinderii Programului IMPACT cu etapa a V-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei 
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate 
efectivelor operative”, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 83/2018; 

Având în vedere prevederile art. 121 alin.(2) şi art.124 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 2.146 – 2.157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) și alin. (6) lit. a) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

Art.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 4 ani, către Inspectoratul 
de Poliţie al Judeţului Galaţi, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, 
cuprinse în Anexa I ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.2. (1) Se aprobă contractul de împrumut de folosinţă (comodat), cuprins în Anexa II 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea 
contractului de împrumut de folosinţă. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi şi 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați. 
             

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 
 

                                                                             Director executiv, 
                                                                              Constantin Cristea 

                                                                                 16.10.2018                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
             Secretarul  Judeţului, 
                    Ionel COCA 
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ANEXA I 
 
 
 
 
 
 

Lista bunurilor date în folosință gratuită Inspectoratului Judeţean de Poliţie al 
Judeţului Galaţi 

 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea bunului 

Număr 

inventar/ 

cod 

U.M. 
Cantit

ate 

Preț unitar 

(lei) 

Valoare 

(lei) 

1. COMPLET CAMERĂ DE 

SUPRAVEGHERE VIDEO AUTO CU 

MEDII DE STOCARE DE TIP CARD 

MICROSD, format din: 

- 2 camere auto full HD cu DVR 

VIOFO 

- 2 filtre CPL antireflex VIOFO,  

- 1 modul GPS VIOFO pentru cameră 

de maşină,  

- 3 carduri de memorie KINGSTON 

MICROSC 64 GB,  

- 2 surse de alimentare,  

- 2 Fuse tap,  

- 2 siguranţe auto 5A 

5221 PACH. 70 1.484,08 103.885,93 

2. Imprimantă multifuncţională color A3 

Konica Minolta 
47372 BUC. 1 10.900,40 10.900,40 

3. 
Imprimantă multifuncţională monocrom  

A3 Konica Minolta 

47365 - 

47371 
BUC. 7 5.399,62 37.797,37 

4. Sistem de calcul Intel i5 - 8400 
47373 - 

47381 
BUC. 9 5.400,22 48.601,98 

 

TOTAL 

 

201.185,68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOTĂRÂREA Nr. _____ din __________ 2018 
pag. nr. 3 

 

ANEXA II 
 

 
JUDEŢUL GALAŢI  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
 

  Nr. ___________ din ____________ 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI 
GALAŢI 

 
Nr. _____________ din ____________ 

 

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ 

(COMODAT) 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

     JUDETUL GALATI prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr. 7, 
judeţul Galaţi, având cod de înregistrare fiscală 3127476, telefon: 0236-417222, fax: 0236-460703, 
reprezentat de Preşedinte Costel FOTEA, în calitate de COMODANT, pe de o parte 

şi 

      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI GALAŢI cu sediul în Galaţi, str. Brăilei 
nr.200, având cod de înregistrare fiscală 3437132, telefon: 0236/407000, reprezentat de 
Inspector Șef - Comisar șef de poliție Cornel MOTOTOLEA, în calitate de COMODATAR, pe 
de altă parte,  

au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă (comodat), cu 
respectarea următoarelor clauze: 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

2.1.   Comodantul acordă comodatarului sub formă de împrumut cu titlu gratuit bunurile prevăzute 
în Anexa la contract, în scopul de a se folosi de acestea. 
 
III. DURATA CONTRACTULUI 

 

3.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract pe o perioadă de 4 ani.   
3.2. Contractul se prelungeşte de drept şi în aceleaşi condiţii şi pentru aceeaşi perioadă, dacă 

niciuna dintre părţi nu îşi manifestă expres şi în scris intenţia de a înceta contractul cu cel 
puţin 60 zile înainte de data expirării termenului pentru care s-a încheiat. 

3.3. Predarea bunurilor prevăzute la punctul 2.1. va avea loc pe bază de proces-verbal de 
predare primire, care se va încheia în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a 
prezentului contract.                                                                                                                               

3.4. Executarea contractului va începe de la data procesului verbal de predare – primire.  
 
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

4.1. Obligaţiile comodantului sunt următoarele: 
a) să predea comodatarului în bună stare/funcţionale bunurile prevăzute la 

punctul 2.1; 
b) să nu-l împiedice pe comodatar să folosească bunurile până la termenul 

convenit; 
c) să instruiască comodatarul în legătură cu folosinţa şi exploatarea bunurilor 

împrumutate, în funcţie de destinaţia sau natura acestora. 
4.2.  Obligaţiile comodatarului sunt următoarele: 

a) să folosească bunurile împrumutate, cuprinse în anexă, conform destinaţiei sau 
naturii acestora; 

b) să asigure consumabilele necesare bunei funcţionări a bunurilor prevăzute la 
punctul 2.1.; 

c) să nu permită terţilor folosirea bunurilor împrumutate decât cu acordul scris al 
comodantului; 

d) să exploateze, să păzească şi să conserve bunurile împrumutate cu prudenţa şi 
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diligenţa unui bun proprietar; 
e) să repare integral prejudiciul creat ca urmare a pierderii, furtului şi/sau deteriorării 

bunului, din culpa sa, printr-una din următoarele forme: 
i. înlocuirea bunurilor pierdute, furate sau distruse/deteriorate iremediabil cu 

bunuri identice; 
ii. repararea pe cheltuiala proprie a bunurilor deteriorate, în vederea aducerii 

acestora la starea iniţială; 
iii. achitarea contravalorii reparaţiilor efectuate de comodant la bunurile 

deteriorate, determinată conform dispoziţiilor legale în vigoare; 
iv. plata contravalorii bunurilor pierdute, furate sau distruse/deteriorate 

iremediabil, înlocuite de comodant, determinate conform dispoziţiilor legale în 
vigoare; 

f) să nu cesioneze parţial sau total drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezentul 
contract; 

g) să restituie bunurile ce au făcut obiectul prezentului contract la încetarea 
acestuia. 

 
V. ALTE CLAUZE 

 

5.1. Riscul deteriorării sau pieirii fortuite a bunurilor ce fac obiectul prezentului contract se 
suportă potrivit prevederilor Codului Civil. 

5.2. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pieirea în tot sau în parte a bunului 
împrumutat, dacă: 

a) întrebuinţează bunurile contrar destinaţiei pentru care au fost împrumutate; 
b) prelungeşte folosinţa bunurilor după expirarea duratei împrumutului/încetarea 

contractului şi nu dovedeşte că bunurile ar fi pierit şi la comodant; 
c) ar fi putut salva bunurile împrumutate înlocuindu-le cu bunurile sale, sau dacă, 

bunurile fiind în pericol, a preferat  bunurile sale lăsând să piară pe cele împrumutate, 
indiferent de valoarea acestora; 

d) permite folosirea de către terţi a bunului împrumutat fără acordul prealabil al 
comodantului. 

5.3. Comodatarul nu are drept de retenţie asupra bunurilor pentru obligaţii ce s-ar naşte în 
sarcina comodantului. 
 

VI. ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI 
 

6.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe 
judecătoreşti: 

a) prin ajungerea la termen; 
b) prin acordul părţilor, înainte de termen, la solicitarea prealabilă a uneia din părţi; 
c) comodatarul îşi încetează activitatea, în condiţiile legii; 

6.2. Nerespectarea în mod culpabil de către una dintre părţi a obligaţiilor prevăzute  în 
prezentul contract dă dreptul părţii lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără 
nici o altă formalitate şi fără nici o altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Rezilierea îşi 
produce efectele de la data împlinirii termenului stabilit prin notificare. 

6.3. Comodantul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de comodat în cel mult 30 
de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât 
îndeplinirea contractului de comodat ar fi contrară intereselor comodantului. 

6.4. Partea care invocă o cauză de reziliere sau denunţare unilaterală a prevederilor prezentului 
contract, va notifica cealaltă parte, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea sau 
denunţarea unilaterală urmează să-şi producă efectele. 

6.5. Rezilierea sau denunţarea unilaterală a prezentului contract nu va avea niciun efect asupra 
obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. 

6.6. În situaţia încetării contractului conform punctelor 6.1, 6.2 comodatarul are obligaţia de 
restituire a bunului în termen de 15 zile de la data la care încetarea urmează să-şi producă 
efectele. 

6.7. În situaţia în care comodantul, urmare apariţiei unei nevoi urgente şi neprevăzute are 
nevoie de bunul împrumutat sau în situaţia în care comodatarul îşi încalcă obligaţiile 
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asumate prin prezentul contract, comodantul poate solicita restituirea de îndată, anticipată, 
a bunului împrumutat. 

6.8. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat 
încetarea contractului. 

6.9. În ceea ce priveşte obligaţia de restituire, prezentul contract constituie titlu executoriu. 
 

VII. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 
 

7.1.   Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre  părţi, în mod 
culpabil şi repetat dă dreptul părţii lezate de a pretinde plata de daune-interese. 
 
VIII. CAZUL FORTUIT SAU DE FORŢĂ MAJORĂ 

 

8.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 
executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în 
baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile, 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor 
lui. 

8.3. Dacă în termen de 7 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. 

8.4. Cazul fortuit sau de forţă majoră exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a 
putut prevedea pericolul şi dacă nu a folosit bunurile contrar destinaţiei.  
 

IX. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI 
 

9.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara 

acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 

derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 
9.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se 

va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea 
îndeplinirii contractului. 

9.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă: 
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la 

cealaltă parte contractantă;  
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 

contractante pentru asemenea dezvăluire; 
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

 
X. NOTIFICĂRI 

 

10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă, în scris, la adresa/sediul prevăzut în 
partea introductivă a prezentului contract. 

10.2. Dacă confirmarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi 
lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt 
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la pct.10.1 şi 10.2. 
 
 

 
 

XI. LITIGII 
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11.1. 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. 

11.2. Dacă neînţelegerile nu se rezolvă pe cale amiabilă, litigiul va fi transmis spre soluţionare 
instanţelor judecătoreşti competente. 
 

XII. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
 

12.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
12.2. Părţile vor respecta art. 2.146 – 2.157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se completează cu dispoziţiile 
relevante din cuprinsul Cărţii V – „Despre obligaţii” ale aceluiaşi act normativ. De 
asemenea, părţile se vor supune reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei 
Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă şi se vor asigura că 
personalul salariat sau aflat sub contract cu acestea, conducerea, subordonaţii şi salariaţii 
din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări.  

 
XIII. CLAUZE FINALE 

 

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 
contractante. 

13.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, 
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară 
sau ulterioară încheierii lui. 

13.3. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele 
cu aceeaşi valoare juridică şi intră în vigoare la data semnării de către ultima parte 
contractantă. 
 

COMODANT 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

PREŞEDINTE 

COSTEL FOTEA 

 

          DIRECŢIA ECONOMIE FINANŢE, 

Director executiv 

George STOICA 

 

DIRECŢIA PATRIMONIU, 

Director executiv 

Constantin CRISTEA 

 

SERVICIU CONTENCIOS ŞI PROBLEME 
JURIDICE, 

 
 
 
                              VIZAT CFP 

COMODATAR 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL 
JUDEŢULUI GALAŢI 

 
INSPECTOR ŞEF 

COMISAR ŞEF DE POLIŢIE 

CORNEL MOTOTOLEA 

 

Contabil şef, 

Subcomisar de poliţie, 

Sandu Anca 

 

Consilier juridic, 

Comisar şef de poliţie, 

Buzoianu Dan Giuliano 

 

Serviciul Comunicaţii şi Informatică 

Comisar şef de poliţie 

Merior Daniel 

 
 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
 Nr. 25401/17.10.2018 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind darea în folosinţă gratuită pe 
termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi 
  

  

  În contextul asigurării bazei materiale, necesară extinderii Programului IMPACT cu 

etapa a V-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 

Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate efectivelor operative”, Consiliul Judeţean 

Galaţi, în conformitate cu prevederile legale, a prevăzut în bugetul local al Judeţului Galaţi pe 

anul 2018 şi a aprobat, prin Hotărârea nr. 53/2018, modificată prin Hotărârea nr. 83/2018, 

sumele necesare achiziţionării următoarelor echipamente: 70 complete camere de 

supraveghere video auto cu medii de stocare de tip card micro SD, 1 imprimantă 

multifuncţională color A3, 7 imprimante multifuncţionale monocrom A3 şi 9 sisteme de calcul 

(monitor, unitate centrală, UPS, tastatură şi mouse). 

 Pentru a fi folosite în scopul pentru care sunt achiziționate, bunurile mobile în cauză 

necesită transferarea în patrimoniul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi,  în vederea 

efectuării controlului specific pentru antiinterceptare, conform legislaţiei specifice aplicabile 

structurilor Ministerului Afacerilor Interne. 

În consecință, propunem darea în folosință gratuită pe termen limitat, pe bază de 

contract de împrumut de folosință (comodat), a acestor bunuri către Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Galaţi. 

 Faţă de cele expuse, solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor interesate 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 

de buget – finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială şi al Comisiei de 

specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, 

lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură, ale Consiliului 

Judeţean Galaţi.  

Solicităm  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  în  forma prezentată. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
                                                                                                                                                       Dir. ex./Constantin Cristea 
 
16.10.2018 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 25401/17.10.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind darea în folosinţă gratuită pe 
termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi 
 

            Prin expunerea de motive, iniţiatorul, domnul Costel FOTEA - Preşedintele 
Consiliului Judeţean Galaţi, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind darea în 
folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului 
Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi.   

Bunurile mobile, propuse spre atribuire în folosinţă gratuită pe termen limitat, sunt 
imprimante multifuncţionale, sisteme de calcul şi complete camere de supraveghere video 
auto cu medii de stocare de tip card microSD, care au fost achiziționate în urma aprobării 
extinderii programului IMPACT cu etapa a V-a „Operativitatea şi creşterea eficienţei 
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate 
efectivelor operative”, prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 53/2018, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 83/2018.  

Bunurile fac parte din domeniul privat al judeţului Galaţi şi, conform prevederilor art. 
121 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, „Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt 
supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel”. 

Astfel, modelul contractului de împrumut de folosinţă (comodat) este în concordanţă 
cu prevederile art. 2.146 – 2.157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile art. 124 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora „Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, 
pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori 
judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de 
binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice”, precum şi prevederile art. 91 alin. 
(1) lit. d) şi alin (5) lit. a), şi art. 97 alin. (1).  
           În concluzie, considerăm că proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile   
de legalitate de a fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
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