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PROIECT DE HOTĂ R4RE NR. 	 
privind darea in folosinţă  gratuit ă  Asociatlei de Dezvoltare Intercomunitarii "ECOO 2009" a 

unui bun mobil aflat in proprietatea privat ă  a judetului Ialomita 

Cons/hut Judefean Ialomiţ a, 
Avand  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 1612P / ow -7-   din "7/ f)  .2021 al Preş edintelui Consiliului 

Judetean Ialomita, 
Exarnindnd: 

Adresa nr. 33 din 04.08.2021 a Asociaţ iei de Dezvoltare Intercomunitarci "ECOO 2009"; 
- Rctportul de specialitate nr. ,IM,5,,*7,2021-6  din /raj  .2021 al Direcţ iei 

Patrimoniu; 
- Avizul nr. 	 din 	.2021 al Comisiei juridice, de disciplind, drepturi, 

obligaţ ii 
In conformitate cu: 
- prevederile Statutului Asociatiei de DezVoltare Intercomunitard "ECOO 2009"; 
- evederile art. 5 lit.aa), art.108, 173 alin. (V lit. c), art. 297 alin.(1) lit. d) ş i art. 349 — 

351 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Adrninistrativ, cu 
modificdrile ş i completdrile ulterioare; 

- prevederile art. 555-566 din Codul Civil al Roman/el; 
- prevederile Regulcimentului de organ izare ifuncţ ionare a Consiliului Judetean lalotniţ a 

aprobat prin Hotcirdrea Consiliului Judetean Ialoinita nr. 46/30.03.2021, cu modificdrile yi 
completdrile ulterio are, 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgengi a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare, 

HOT Ă R Ă $TE: 

Art.1(1) Se aprobd darea in folosintd gratuitd ccitre Asocicttia de Dezvoltare 
Intercomunitard "ECOO 2009", cu sediul în Tdndeirei, ş oş . Bucure ş ti, nr. 190, judeţ ul Ialomita. 
CIF 26165517 a unui bun mobil, aflat în proprietatea privatei a Judeţ ului Ialomiţa, cu datele de 
identificare rnenfionate in anexa care face parte integrantd din prezenta hotdrare. 

(2) Dreptul de folosintd gratuitd se acordd pe o perioadd de 10 (zece) ctni, cuposibihitatea 
prelungirii acestui termen prin hot& are a Consiliului Judetean Ialomita. 
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Art.2(1) Tituland dreptuhti de folosintet gratuitei, nominalizat la art. I, are urmettoarele 
obligatii: 

a) sei foloseascei ş i sei dispunei de bunul mobil in concordantei cu destinatia sa, co un bun 
proprietar; 

b) sif nu schimbe destinatia burntlui; 
c) să  respecte  norm ele de fobs/re a bunitlui, conform prescriptiilor tehnice ale 

fabricantului; 
d) sei nu cedeze dreptul de folosintei gratuitd cdtre altd persoanei fizicei scat jz,tridicei; 
e) să  nu inchirieze bunul mobil; 
f) sd suporte toate cheltuielile de folosintei 0 de intretinere normald a autoturismului. 
(2) Dreptul de folosintd gratuitei constituit prin prezenta hotcirdre, va putea fi revocat in 

urmeitoarele situatii: 
a) cdnd nu sunt respectate conditiile impuse la alin.(1) din prezentul articol; 
b) in cazul renunteirii la dreptul de folosintd gratuitd; 
c) in cazul in care legea san interesul public o impun, cu notOcarea prealabilei in term en 

de 15 zile; 
d) in cazul disparitiei bunului. 

Art,3 Predarea — preluarea bunului se face pe bazei de proces-verbctl incheiat in termen de 
5 zile lucreitoare de la data adopteirii prezentei hotdriiri. 

Art,4 Prin grija Secretarului General al Judetului Ialomita, prezenta hoteirdre va fi 
comunicatd, spre ducere la indeplinire, Directiei Buget Finante, Directiei Achizitii ş i Patrirnoniu 
din cadrul Consiliului Judetean lalomita ş i Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard "ECOO 
2009", urmand a fi publicatei pe site-ul Consiliului Judetean Icdomita, Sectiunea "Monitorul 
Oficial al Judefului". 

PRENEDINTE 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT, 
,Secretarul general al judeţ ului 

Adrian Robert I?NESC 
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Anexii 
ii  Howircirea CJ Ialornita nu'. 	 .2021 

DATELE DE  IDENTIFI  CARE  
ale bunultd mobil — AUTOTURISM SKODA OCTA  VIA  - dat in folosinfei graluit ă  

Nr, 
crt. 

iVr, 
Inventor 

Cod de 
clasificare 

Denumirea 
bunulati 
mobil 

Elemente de identillcare Valoarea de 
inventor 

NO 

AIM, filbricariei Obs. 

I. 211251 2.3.2,1,1, Autoturism 
&coda 
Octavia 

-la% bunatrivatare: ILO4CJI 
-iip:IU, Varianta STBFQX01 
Caroserte: AA Berl1r0 
-17. identificare: THBIA -21UP18834849 
-serie motor:200502 
-capacitate cilindricei:1595 Cill 3  

-sursa de energie: benzina 
-caloarea: cdbastru 
-cartea de identitate..F830667 
-nr. kiloinetri: 165.0(10 

46.232,22 200 11 - 

Cod FP -07-02, ed. 2, vers. 0 



Slobozia - Nate Revolut ţ ei NI-. 1 Tel,: 0243 230200 
Fan: 0243 230250 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

amber ol CISQ r oddeattan 

RIP1 SIMTEX 

1ERTIFIE0 MANIAC EMEHT SYSTEM 

MO 9001 

PREYEDINTE Nr.192,91 -r  din  /I,  0  .2021 

     

REFERAT DE APROBARE 
Ia proiectul de bon -Crewe privind darea î ř i folosinţ d gratuitii Asocia ţ iel de Dezvoltare 

Intercom unitar ă  "ECOO 2009" a unui bun mobil aflat în proprietatea 
privatd a judetului Ialomi ţ a 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii se propune darea în folosintă  gratuită  
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară  "ECOO 2009" a unui bun mobil aflat in proprietatea 
privată  a judetului Ialomita. 

In  cursul anului 2021, Jude(ul Ialomita a devenit membru asociat cu drepturi depline in 
cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară  "ECOO 2009", institu ţ ie publicci de drept 
privat, constituită  cu scopul gestion ă rii in comun, cu ceilalti membri, a serviciului de 
salubrizare, precum ş i unor proiecte de investitii pub/ice de interes judetean i local destinate 

moderniziirii si/sau dezvolt ă rii, după  caz,  a sistemelor de utilită ti pub/ice aferente 
Serviciului de salubrizare. 

Pentru buna desfă surare a activită tilor specifice Asociatiei, organele de conducere ale 
acesteia au anctlizat posibilitatea punerii dispozitie a  Mali autoturism. Conform Codului 
administrativ i Statutului Asocia ţ iei, acectsta are calitatea de "instituţ ie de utilitate publică ", 
putOnd pr/mi din partea oriairui membru, in folosintă  gratuită , bunuri mobile sau /mobile aflate 
in proprietatea publică  sau privată  a unită tii administrativ-teritoriale respective. 

Raportat la volumul parcului auto al fiecă rui membru al Asociatiei, Consiliul director al 
acesteia a inaintat Consiliului Judetean Ialomita o propunere privind punerea dispoziţ ie a 
unui autoturism afiat în proprietatea privată  a judetului Ialomiţ a. In acest ser2s, prin proiectul 
de hotă rfire se supune aprobă rii darea in folosintă  gratuită  Asocicttiei, pe o perioad ă  de 10 ani, 

unui autoturism Skoda Octavia, proprietatea privată  a judetului Ialomita. 
In conformitate cu prevederile art. 173, al/n. 1 lit.c) si art. 354-355 si art. 362 alin. (2) 

din Ordonanţa de Urgenţei a Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, cu 
modific ă rile ş i completă rile ulterioare, consiiinljudeţ ean ră spunde de patrimoniul judetului, iar 
bunurile din domeniul pr/vat sunt supuse dispozi ţ iilor de drept comun. Prin art. 108 lit.d) din 
actul normativ mentionat anterior se reglementeoză  faptul c ă" "bunurile cc apartin domeniului 
public sau pr/vat, local sau judetean, să  fie date in folosint ă  gratuită  instituflilor de utilitate 
publicc7". 

Constată nd Ca stint intrunite conditiile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţ a adoptarect hotcireirii in forma ş i continutul prezentate in pro iect. 

 

PREYEDINTE, 
Marian PAVEL 

 

Consiliul ,iudete' n lalomita 
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Tehnoredactca 
Dogaru Lilian 
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DIRECTIA ACHIZ TIT $1 PATRIMONIU 
Nr. /132 49 /2021  /  Oa! ,_ „WV 

RAPORT 
la proiectul de hot ă ră re privind darea in folosint ă  gratuită  

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" a unui bun mobil aflat 
in proprietatea privat ă  a jude ţ ului Ialomita 

Prin adresa nr. 29/30.07.2021 Asocia ţ ia de Dezvoltare Intercomunitar ă  
„ECOO 2009", instituţ ie de utilitate public ă , solicită  un autoturism Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a in vederea desfă sură rii in condiţ ii optime a activit ăţ ilor 
specifice ale Asociaţ iei. 

La aceast ă  dată , Consiliul Jude ţ ean Ialomita de ţ ine in domeniul privat un 
autoturism marca „Skoda Octavia", vehicul cu datele de identificare in anexa 
ata ş ată  la prezentul raport. 

Menţ ionă m faptul c ă  Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a este unul din niembrii 

fondatori ai Asocia ţ iei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009". 

În conformitate cu prevederile art. 362 alin. (2) " din Ordonan ţ a de 

Urge* nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, care prevede c ă : 

„bunurile proprietate privat ă  a unită tilor administrativ - teritoriale pot fi date in 

folosinţă  gratuit ă , pe termen limitat, persoanclor juridice fă ră  scop lucrativ, care 

desfăş oară  activitate de utilitate public ă ,  on  serviciilor publice, propunem 

constituirea dreptul de folosinţă  Cu  titlu gratuit in favoarea Asocia ţ iei de 

Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009", pe o perioad ă  de 10 ani asupra 

autoturismului marca „Skoda Octavia". 

Consi iuI 4dete n lalom ita 
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Darea  în folosin ţă  gratuită  a bunului mobil se va face in conformitate cu 

prevederile art. 349, art. 350 ş i art. 351 din O.U.G. nr. 57/2019, pe baza de 

proces verbal. 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii ş i aprob ă rii, Sc propune darea 
in folosinţă  gratuită  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă  „ECOO 2009" a 
unui bun mobil aflat in proprietatea privat ă  a judetului Ialomiţ a, pentru 
efectuarea de deplas ă ri in teritoriu ale membrilor din cadrul organelor de 
conducere ale Asocia ţ iei. 

Director executiv, 
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ASOC1KPA DE DEZVOLTARE INTE1 
„ECOO 2009" 

Str. BUCURE$T1 NR4 190, RM. 
Email: adiecoo2009@yaboo  

Cif 26165517 

: 

CATRE 

CONSILIUL JUDETEAN I 

COrifbt 	 Cu: .  

Adresair. 29,30.07.2021 din part ea 

LOMITA 

.000 2009; 

Dezbaterite din -sedinta.A.CLA,.. a Asocia ţ iei Idin data de 04.08.2021; 

.Promatt 	n.  04.0.2021 ai $edintii A.GA.  AD  ECOO: 2009 

din data de 04..08.2021, 	- 

Prin prezema, v ă  rogEol sa  n  probati. dotarea Cu on auto rim peDtru desfborama 

in eonditli de efkient'd activiatilor specifiee t  Asocia:tiet, 

Ata4rlrd.  a  prezenta adres4 Qople &p ă  ortritoarde doetimetite 

Adresa 	29/30.072021; 

- Proees, Verbal or., 5M4.08 2021., 

1Merab 	ri 
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