
 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROEȘTI 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 17  
pentru aprobare 

 ACORD DE DARE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ 

privind Kit Pistol Laser TruCAM 2 și Kit complet etilotest 

 

 

 

Analizând temeiurile juridice 

a. art. 349 și următoarele din Codul administrativ; 
b. art. 2.146-2.157 Cod civil 

c. Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d. art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Ținând cont de: 
a. adresa Primăriei Dobroești către Poliția Orașului Pantelimon înregistrată cu nr. 

22036/21.09.2021; 

b. adresa I.P.J. Ilfov – Poliția Orașului Pantelimon nr. 952.765/21.09.2021 către Primăria 
Dobroești înregistrată cu nr. 22049/21.09.2021; 

c. H.C.L. Dobroești nr. 71 / 05.10.2021 privind rectificarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli al comunei Dobroești pe anul 2021 luna octombrie: 

 

Luând în considerare: 
a. proiectul de hotărâre inițiat de Primar Condu Valentin Laurențiu; 
b. raportul de aprobare al Primarului Condu Valentin Laurențiu;  

c. referatul de specialitate al d-lui. Viceprimar – Enculescu Valentin înregistrat cu nr. 
12469 / 07.04.2022; 

d. avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. 

 

În temeiul prevederilor 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. n, art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (4) 

teza 1, alin. (5) lit. a), art. 140 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ 
adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,  
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROEȘTI  
întrunit în a patra ședință din 2022,  

adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1 Se aprobă darea în folosință gratuită către Inspectoratul de Poliție al Județului 
Ilfov - Serviciul Poliția Rutieră a următoarelor kituri: 

a. Kit Pistol Laser TruCAM 2 și accesorii, seria TC009371; 

b. Kit iluminator IR pentru utilizare pe timp de noapte a Pistolului Laser TruCAM și 
accesorii, seria SCS-IR.2-366; 

i. ambele cu valoare de inventar de 72.292,5 lei 

c. Kit complet etilotest profesional AlcoQuant6020 Plus pentru măsurarea nivelului de 
alcool în aerul expirat și accesorii, seria A432403; 

d. Kit complet imprimantă termică pentru AlcoQuant6020 Plus și accesorii, seria 

202W0449. 

i. ambele cu o valoare de inventar de 4.998 lei. 

 

Art. 2 Bunurile descrise mai sus, urmează a fi date în folosință gratuită Inspectoratului 

de Politie al Judetului Ilfov – Serviciul Politie Rutieră exclusiv pentru a fi folosite pe raza 

localității Dobroești.  

Art. 3 Se aprobă durata folosinței gratuite a kituri-lor descrise la art. 1 pe o perioadă 
de 2 ani, în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri cu posibilitatea 

prelungirii acesteia conform reglementărilor legale în vigoare, prin acordul părților. 
 

Art. 4 Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov-Serviciul Politie Rutiera, va avea 

urmatoarele obligatii:  

a) să folosească bunurile potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa 
gratuită;  

b) să prezinte, anual, UAT comuna Dobroești, jud. Ilfov, rapoarte privind activitatea de 

utilitate publică desfăşurată;  
c) să permită accesul UAT comuna Dobroești, jud. Ilfov pentru efectuarea controlului 

asupra bunurilor;  

d) să nu modifice bunurile, în parte ori în integralitatea lui;  
e) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunurile în starea în care le-a primit, în afară 

de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini.  

f) sa nu transmita folosinta bunurilor, nici oneros şi nici cu titlu gratuit, unei alte 
persoane,  

g) are obligaţia de a informa UAT comuna Dobroești, jud. Ilfov, cu privire la orice 

tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la existenţa unor cauze sau 

iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea 
exploatării bunurilor.  
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   Art. 5 Cheltuielile de întreținere a bunurilor vor fi suportate de Primăria comunei 

Dobroești.   

Art. 6. Pentru nerespectarea obligatiilor, regimul sanctionator este cel prevazut la art. 

352 din PUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

 Art. 7 Se aprobă modelul de ACORD DE DARE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ a 

kituri-lor descrise la art. 1 prevăzut în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre și 
modelul de Proces – verbal de predare primire anexă la Acord. 

  Art. 8 Primarul și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei 
Dobroești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  Art. 9 Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

  Art. 10 Prezenta hotărâre are caracter individual.  

  Art. 11 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului General 
al comunei şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către: 
➢ Instituţia Prefectului,  
➢ compartiment achiziții și investiții;  
➢ compartiment relații cu publicul, registratură; 
➢ prin afișare la sediul Primăriei Dobroești cât și pe site-ul www.primariadobroesti.ro 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
IVAN ALEXANDRU DORU 

 

          Contrasemnează pentru legalitate   
              p. Secretar General 

                    Cristina Mariana BUTNARU 

    Hotărârea nr. 17 – Dobroești – Ilfov 12.04.2022 
 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Dobroești în ședința extraordinară din data de 12.04.2022 cu 17 voturi 

„pentru”, niciun vot împotrivă, niciun vot abținere, cu respectarea prevederilor art. 140 alin. (1) din Codul Adminisrativ 2019, cu 

modificările și completările ulterioare. 
 

CARTUȘ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂȚII HOTĂRÂRII,  nr. 17 / 12.04.2022 

PROCEDURA DE  

VOT  UTILIZATĂ: 
 DESCHIS  SECRET 

           prin ridicarea mâinii          prin apel nominal           
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV             DA/NU➢  

NU 
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL       DA/NU 

➢  DA 

 

0.a. 
Hotărâre care se 
adoptă cu votul: 

majorității calificate de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție DA/NU ➢  Se înscrie numărul de 
voturi determinat, potrivit 

majorității necesare: 

 

0.b. majorității absolute a consilierilor locali în funcție                      DA/NU ➢              

0.c. majorității simple a consilierilor locali prezenți                           DA/NU ➢              

1.  Numărul consilierilor locali, potrivit legii   17 

2.  Numărul consilierilor locali în funcție (rând 2≥rând 1 și rând 2 = rând 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)   17 

3.  Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii (rând 3 ≤ rând 2 și rând 3 = rând 4 + 5 + 6 + 9)   17 

4.  Numărul voturilor „PENTRU” (rând 4 ≤ rând 3); hotărârea este adoptată numai dacă rând 4 ≥ rând 0   17 

5.  Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” (rând 5 ≤ rând 3) Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”.     0 

6.  Numărul voturilor „ABȚINERE” (rând 6 ≤ rând 3)     0 

7.  Numărul consilierilor locali care absentează motivat     0 

8.  Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat     0 

9.  Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot                     ➢ 
a se avea în vedere dispozițiile art. 228 și 243 alin. (1) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare                       

 

 (5) 

 

http://www.primariadobroesti.ro/


  
NOTĂ: 1. În numărul consilierilor locali este/sunt inclus/incluși și viceprimarul/viceprimarii, după cum numărul voturilor cuprinde și votul acestuia/acestora; pentru 

consiliul județean sintagma „consilierilor locali” se înlocuiește cu „consilierilor județeni”, iar cea de „viceprimari” cu „vicepreședinții consiliului județean.  
             2. Dacă la rândul 9 nu este niciun consilier local în această situație, se trece „zero”, iar pe rândul corespunzător nominalizării consilierilor locali respectivi, se 
menționează „nu este cazul”. 
*Semnătura secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, numai în lipsa acestuia, a 
persoanei din compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative             ➢   
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