ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROEȘTI
Anexă 1 la H.C.L. Dobroești nr. 17 / 12.04.2022

ACORD DE DARE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ
privind Kit Pistol Laser TruCAM 2 și Kit complet etilotest

Având în vedere:
- creșterea numărului de autoturisme ce tranzitează localitățile Fundeni și Dobroești aferente
comunei Dobroești, județul Ilfov și pericolul la care sunt supusi participanții la trafic și
locuitorii comunei Dobroești,
- creșterea numărului de accidente rutiere ca fiind datorate circualției autovehiculelor cu
nerespecatrea limitelor de viteză impuse pentru astfel de sectoare de drum,
- intenția celor două părți de a colabora la reducerea/limitarea numărului de accidente rutiere
pe raza comunei Dobroești, județul Ilfov,
- acordul celor două părți exprimat în acest sens prin ..................................,
- prevederile art. 2.146-2.157 Cod civil,
- prevederile art. 349 și următoarele din Codul administrativ.
Între:
•

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROEȘTI, persoană juridică de drept public, cu sediul
în Comuna Dobroești, str. Cuza Vodă, nr. 23, judetul Ilfov, adresa electronica
registratura@primariadobroesti.ro,
telefon
031.405.50.15,
031.405.50.16,
fax
031.426.07.74, având CIF 4283503, reprezentată legal prin domnul ............................................ in
calitate de................................... conform ........................................, in calitate instituție publică
cedentă/instituție proprietatră;
și

•

INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI ILFOV-SERVICIUL POLIȚIEI RUTIERE, cu
sediul în București, str. Fabrica de Glucoza nr. 7, sectorul 2 București, adresa electronica
..........................................................., telefon ......................................, fax ......................, reprezentant prin
împuternicit ......................................................., conform...................................., in calitate de instituție
publică beneficiară;
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a intervenit prezentul ACORD de dare în folosință gratuită a kituri-lor
a. Kit Pistol Laser TruCAM 2 și accesorii;
b. Kit iluminator IR pentru utilizare pe timp de noapte a Pistolului Laser TruCAM și
accesorii;
c. Kit complet etilotest profesional AlcoQuant6020 Plus pentru măsurarea nivelului de
alcool în aerul expirat și accesorii
d. Kit complet imprimantă termică pentru AlcoQuant6020 Plus și accesorii
în urmatoarele conditii:
1. a. Subscrisul CONSILUL LOCAL AL COMUNEI DOBROEȘTI, în calitate de proprietară
pentru
I. Kit Pistol Laser TruCAM 2 și accesorii;
II. Kit iluminator IR pentru utilizare pe timp de noapte a Pistolului Laser TruCAM
și accesorii;
III. Kit complet etilotest profesional AlcoQuant6020 Plus pentru măsurarea
nivelului de alcool în aerul expirat și accesorii
IV. Kit complet imprimantă termică pentru AlcoQuant6020 Plus și accesorii

achiziționate în baza Contractului de furnizare nr. 25503 din data de 11.11.2021 și a
facturii nr. SCS0367 din data de 23.11.2021 a cărui dare în folosință gratuită a fost
aprobată de Consiliul Local al comunei Dobroești prin Hotărârea nr..................din data
de..........................;
b. în baza prevederilor art. 349 și următoarele din Codul administrativ și
art............................Cod civil, dă în folosință gratuită bunurile descrise mai sus către
INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI ILFOV-SERVICIUL POLIȚIEI RUTIERE,
cu sediul în București, str. Fabrica de Glucoza nr. 7, sectorul 2 București.

2. Având în vedere destinația acestor bunuri, vor fi folosite/utilizate de către instituția
beneficiară numai în concordanță cu prevederile și reglementările date pentru
dispozitivele de măsurare a vitezei prin OUG nr. 195/2002 și de Regulamentul de
aplicare a OUG nr. 195/2002, prcum și prin orice altă prevederle legală ce
regelemntează folosirea/utilizarea unor astfe de dispozitive. Paza și protecția de oricefel
a acestor dispozitive, pe întreaga perioadă a dării în folosință gratuită, cade exclusiv în
sarcina instituției beneficiare.
3. Dispozitivele ce formează obiectul prezentei dări în folosință gratuită vor fi folosite de
către intituția beneficiară, pe toată perioada de valabilitate a dării în folosință gratuită,
numai pentru măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor ce se deplasează pe
drumurile publice aflate pe raza teritorială a localitaților comunei Dobroești (Fundeni și
Dobroești), județul Ilfov și a verificării conducătorilor auto cu etilotestul.

4. Folosință gratuită a bunurilor ce formează obiectul prezentului contract se acordă
unității beneficiare pe o perioadă de................ani, începând de la data predării materiale a
dispozitivului respectiv, parțile având posibilitatea rezilierii acestui contract prin simplu
acord de voință. Dare în folosință gratuită încetează și prin denunțare unilaterala a lui de
către proprietar, în caz de încălcare culpabilă de către instituția beneficiară a obligatiilor
asumate prin prezentul contract.
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Predare dispozitivelor către instituția comodatară se va face numai în baza unui procesverbal de predare primire însușit de ambele părți prin semnătură și ștampilă. Prezentul
dispozitiv va fi predat instituției beneficiare în termen de maxim 30 zile de la data
aprobării prezentului acord.

5. Obligațiile instituției beneficiare. Titulara dreptului de folosință (instituția
beneficiară) a acestor dispozitive are următoarele obligații:
a) să folosească bunurile descrise în prezentul contract, numai potrivit destinaţiei în
vederea căreia i-a fost acordată folosinţa gratuită (art. 3 din acord), în conformitate cu
prevedrile legale în vigoare;
b) să prezinte, anual, autorității proprietare, rapoarte privind activitatea de utilitate
publică desfăşurată, gradul de implementare la nivelul comunei Dobroești, precum şi
prognoze şi strategii ce le are în vedere pentru perioada următoare;
c) să permită accesul autorităţilor proprietare pentru efectuarea controlului asupra
dispozitivului descris mai sus,
d) să nu modifice în niciun fel bunurile, în parte ori în integralitatea lui;
e) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie dispozitivele în starea în care le-a primit şi
libere de orice sarcini;
f) toate cheltuielile pentru repararea bunurilor deteriorate din culpa exclusivă a
beneficiarului, cad în sarcina acestuia.
g) să anunțe în scris autoritatea proprietară a bunurilor, cu cel putin 5 zile înainte,
despre expriarea perioadei de avizare, de autorizare si verificare și procedurile de
întrțienre si avizare/autorizare pe intraga perioada de valabilitate a prezentului acord,

6. Toate cheltuielile de întreținere a dispozitivelor ce formează obiectul prezentului acord
necesare potivit destinației sale, precum și toate cheltuielile de avizare, autorizare,
analiză și verificare, calibarare și recalibrare, vor fi suportate în mod exclusiv de către
autoritatea proprietară.

7. Obligațiile autorității cedente. Autoriatea cedentă a dreptului de folosință are
următoarele obligații:
a) să verifice modul în care sunt respectate condiţiile de folosinţă stabilite prin actul de
dare în folosinţă gratuită şi prin lege;
b) să solicite încetarea folosinţei gratuite şi restituirea bunului, atunci când interesul
public legitim o impune.

8. Folosinţa dobândită de către instituția beneficiară în baza prezentului act nu poate fi
transmisă, nici oneros şi nici cu titlu gratuit, unei alte persoane. Instituția beneficiară a
drepului de folosinţă gratuită are obligaţia de a informa autoritatea proprietară cu
privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică a dispozitivului
respectiv, precum şi la existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de
natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului a cărui folosință a fost cedată.
Prezentul acord nu poate fi modificat decât prin acordul ambelor părți prin semnarea
unui act adițional.
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9. Prezentul acord de dare în folosință gratuită a fost semnat azi.............................in
.................................., in patru exemplare, căte două exemplare originale pentru fiecare parte.

Consiliul Local Dobroești

IPJ Ilfov-Serviciul Poliției Rutiere

prin
PRIMAR
VALENTIN LAURENȚIU CONDU

prin
___________________
_____________________

p. Secretar General
Cristina Mariana BUTNARU

Juridic
_____________________________

Achiziții și investiții
Consilier achiziții publice
Mihaela CALAPOD

Contabilitate
____________________________

Control Financiar Preventiv
Consilier achiziții publice
Mariana NICOLAE
Contabilitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IVAN ALEXANDRU DORU
Contrasemnează pentru legalitate
p. Secretar General
Cristina Mariana BUTNARU
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