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H O T Ă R Â R E 
privind transmiterea în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor a unui 

aparat Drager Alcotest 7510 pentru stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat 
 

 

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrare către Inspectoratul 

de Poliţie Judeţean Bihor a unui aparat Drager Alcotest 7510 pentru stabilirea 

concentraţiei de alcool în aerul expirat, nr. 23/P.H./28 aprilie 2020, iniţiat de Primarul 

Oraşului Valea lui Mihai, avizat de pentru Amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 

mediului şi turism a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai, 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 2363 din 28 aprilie 2020 şi 

Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, finanţe din aparatul de 

specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, 

- adresa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor nr.208699/2019 – 

înregistrată sub nr.2588/2019 prin care solicită sprijin în achiziţionarea unui aparat 

pentru stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat, 

- prevederile art.88 alin.(4) din O.U.G. nr.195/2002, privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art.349-352 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ 

şi ale art.2146-2157 din Codul Civil 

În baza art. art.129 alin.(2) lit. c), alin.(6) lit. b) coroborat cu dispozițiile art. 

139 alin.(3) lit. g), și art.196 alin.(1) lit.a
 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Transmiterea în folosinţă gratuită către Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Bihor, pe o durată de 10 ani, a unui aparat Drager Alcotest 7510 pentru 

stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat şi a accesoriilor acestuia, în valoare 

totală de 9.520 lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2: (1) Se aprobă modelul Contractului de comodat prevăzut în Anexa 

nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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(2) Predarea-primirea bunului prevăzut la art.1 se va face în baza unui proces 

verbal de predare-primire, în scopul de a fi folosit de Poliţia Oraşului Valea lui Mihai. 

 

Art.3:  Se împuterniceşte dl. Nyako Iozsef – primar al Oraşului Valea lui 

Mihai să semneze în numele şi pe seama Oraşului Valea lui Mihai, Contractul de 

comodat şi procesul-verbal de predare-primire. 

 

Art.4:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul Oraşului Valea lui Mihai.  

 

Art.5:  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor, 

 Primarul Oraşului Valea lui Mihai,  

 Biroul Buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului 

Oraşului Valea lui Mihai, 

 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor 

 se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul www.valealuimihai.ro,  

 la dosar. 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                Zima Marius-Vasile                                                    

                                                 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                     

                              SECRETARUL GENERAL  

                    AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                  Todor Maria    

 

 

 

 

 

 

 

Nr.32 din 08 mai 2020   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu:   17 voturi PENTRU 

                             0  voturi ÎMPOTRIVĂ      
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                  ANEXA Nr.1 

                                                                                      la Hotărârea nr.32/08 mai 2020 

 

 

 

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE  
ale bunului care se transmite în folosinţă gratuită 

 

 

 

Denumire Buc. 

Valoare 

de 

inventar 

Trusă completă Alcotest 7510 (8328204) compusă din:  

9.520 lei 

 Aparat de bază Drager Alcotest 7510 – seria ARLK nr.0507 1 

 Drager Mobil Printer - seria ARLK nr.0489 1 

 Geantă transport 1 

 Accesorii încărcare: - încărcător 220 V 

                                 - încărcător auto 12V 

1 

1 

 Cablu USB conectare PC 1 

 CD Soft Alcotest View 1 

 Instrucţiuni de utilizare 1 

 Buletin de verificare Metrologică (BVM) 1 

 muştiucuri  5 

 

 

- durata normală de funcţionare: 120 luni 
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                  ANEXA Nr.2 

                                                                                        la Hotărârea nr.32/08 mai 2020 

 

 

CONTRACT DE COMODAT 

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

U.A.T. Oraşul Valea lui Mihai, cu sediul în Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei nr.2, 

judeţul Bihor, legal reprezentată prin Nyako Iozsef  - primar al Oraşului Valea lui 

Mihai, în calitate de comodant 

şi 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, cu sediul în ____________ str. ____________ 

nr.___, judeţul Bihor, legal reprezentat de _______________________ - ____________ 

în calitate de comodatar. 

Având în vedere competenţele legale ce revin Poliţiei Române cu privire la 

depistarea conducătorilor de vehicule care nu respectă normele rutiere în vigoare, 

precum şi testarea acestora în vederea prevenirii şi combaterii conducerii pe drumurile 

publice a unui vehicul de către persoane care se află sub influenţa alcoolului, 

În temeiul prevederilor art.2146-2157 din Codul Civil, au convenit să încheie 

prezentul Contract comodat, cu respectarea următoarelor clauze:  

II. OBIECTUL CONTRACTULUI: Obiectul contractului îl constituie transmiterea în 

folosinţă cu titlu gratuit de către comodant a aparatului Drager Alcotest 7510 pentru 

stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat şi a accesoriilor acestuia, asupra 

căruia îşi păstrează dreptul de proprietate, pentru a fi folosit de Poliţia Oraşului Valea 

lui Mihai. 

Bunul va fi predat pe bază de Proces-verbal de predare-primire, care va 

cuprinde toate accesoriile acestuia şi face parte integrantă din prezentul contract. 

Comodantul nu va percepe nici un fel de sume/taxe pentru împrumutul de 

folosinţă. 

III. SCOPUL CONTRACTULUI: U.A.T.-ului Oraşul Valea lui Mihai şi Poliţiei 

Oraşului Valea lui Mihai îi revin atribuţii comune pentru creşterea siguranţei 

cetăţeanului, a mediului de afaceri şi a celui instituţional, precum şi pentru prevenirea şi 

combaterea delictelor şi infracţiunilor la nivelul Oraşului Valea lui Mihai. 

Astfel se urmăreşte prevenirea şi combaterea consumului de alcool de către 

conducătorii de vehicule, pentru depistarea lor folosind aparatul Drager Alcotest 7510. 
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IV. DURATA CONTRACTULUI: Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 

ani (durata normală de funcţionare a bunului). 

Prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen (restituire anticipată) 

atunci când comodantul are o nevoie urgentă şi neprevăzută de bun. 

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

DREPTURILE COMODANTULUI: 

a. să solicite rezilierea contractului în cazul în care comodatarul nu îşi 

respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract; 

b. comodantul poate cere restituirea bunului înainte de împlinirea 

termenului stipulat în prezentul contract, atunci când are el însuşi o 

nevoie urgentă şi neprevăzută de bun, atunci când comodatarul, ca 

urmare a unor modificări de structură organizatorică este preluat ori 

desfiinţat, precum şi în cazul în care comodatarul nu-şi respectă 

obligaţiile asumate (art.2156 – Cod Civil) 

DREPTURILE COMODATARULUI: 

a. să i se asigure de către comodant folosirea bunului pe toată durata 

contractului; 

b. să ceară restituirea cheltuielilor pentru lucrările necesare, care nu 

puteau fi prevăzute la încheierea contractului, atunci când comodantul, 

înştiinţat în prealabil, nu s-a opus efectuării lor ori din cauza urgenţei 

lucrărilor acesta nu a putu fi înştiinţat în timp util” (art.2151 alin.2 – 

Cod civil) 

c. comodatarul nu are dreptul să aducă îmbunătăţiri bunului împrumutat 

fără acordul comodantului 

d. comodatarul nu poate invoca dreptul de retenţie pentru obligaţiile ce s-

ar naşte în sarcina comodantului. 

OBLIGAŢIILE COMODATARULUI: 
a. comodatarul este obligat să folosească bunul potrivit destinaţiei în 

vederea căreia i-a fost acordată folosinţa gratuită; 

b. comodatarul nu poate transmite folosinţa bunului nici oneros nici cu 

titlu gratuit, unei alte persoane; 

c. comodatarul este ţinut să păzească şi să conserve bunul cu prudența şi 

diligența unui bun proprietar; 

d. să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; 

e. să suporte cheltuielile de întreţinere şi folosire, precum şi cele de 

conservare ale bunului, potrivit destinaţiei sale; 

f. comodatarul este obligat să restituie bunul împrumutat în natura sa 

specifică la împlinirea termenului convenit prin prezentul contract sau 

la rezilierea acestuia. 
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VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI: Prezentul contract îşi încetează efectele în 

următoarele situaţii: 

a. prin restituirea bunului de către comodatar înainte de expirarea 

termenului prevăzut în contract; 

b. la data scadenţei termenului stipulat în contract; 

c. prin rezilierea contractului, dacă comodatarul şi-a încălcat sau nu şi-a 

îndeplinit obligaţiile asumate; 

VII. CAZUL FORTUIT SAU FORŢA MAJORĂ 

Nici una din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi 

de executarea în mod corespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine 

în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executare necorespunzătoare a 

obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 

Forţa majoră se constată de o autoritate competentă. 

Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care acesta acţionează. 

Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acţiune a 

forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia 

acesteia. 

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 

dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că, va acţiona o perioadă mai 

mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de 

plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte 

daune-interese. 

VIII. LITIGII 

Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe şi consultări, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în 

cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract. 

Dacă după 5 (cinci) zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil divergenţele apărute, fiecare dintre ele poate solicita ca disputa 

să se soluţioneze de către instanţele de judecată competente, potrivit legii. 

 

IX. COMUNICĂRI 

Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract 

trebuie să fie transmisă în scris. 

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii. 

Comunicările între părţi pot fi făcute prin poştă (inclusiv electronică) sau fax, 

cu condiţia confirmării în scris a comunicării trimise. 
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X. AMENDAMENTE 

Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a 

conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional semnat de reprezentanţii 

legali ai acestora. 

XII. DISPOZIŢII FINALE 

Părţile vor acţiona în spiritul bunei credinţe şi vor organiza în mod 

corespunzător ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului contract. 

Părţile îşi vor furniza, în condiţiile legii, toate informaţiile necesare în vederea 

asigurării îndeplinirii obligaţiilor asumate prin prezentul contract. 

Prezentul contract poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris al 

celeilalte părţi, ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. 

Partea care are iniţiativa amendării prezentului contract va transmite celeilalte 

părţi, în scris, spre analiză, propunerile sale. 

Drepturile şi obligaţiile celor două părţi, deţinute în temeiul prezentului 

contract, nu pot fi cesionate către o altă persoană fizică sau juridică. 

 

 

   COMODANT,                  COMODATAR, 

          Oraşul Valea lui Mihai                   Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, 

                          prin                                                            prin 

                     PRIMAR,                                       CHESTOR DE POLIŢIE, 

                   Nyako Iozsef                                           Haniș Alin Antoniu 
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