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PROIECT DE HOTĂ RARE NR. 	 
privind reglementarea regimului juridic al bunurilor mobile bare ă  pneumatic ă  + motor qi 

dou ă  containere de depozitare monobloc, aflate in proprietatea judetului Ialomita 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avand in vedere: 

Referatul de aprobare nr. .0-119 .Z,1 -6 din  16-46.412a1  Preş edintelui Consiliului 
Judetean Ialomita, 

Examinand: 
Raportul de specialitate nr.DMOUp 	din  4.41.204-al  Directiei Achizitii ş i 

Patrimoniu; 
Avizul nr. 	 - 	din 	al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, 

obligaţ ii ş i incompatibilit ă ti, 
În conformitate Cu: 
- prevederile art. 173 aim. (1) lit.c), art. 349 — 351 5art. 354-355 ş i art. 362 alin. (2) ş i (3) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i complefă rile ulterioare; 
prevederile art. 555 din Codul Civil al României; 

- prevederile art. 31 aim. (1) lit.c) i aim. (4) lit. b) din Regulamentul de organizare ş i 
functionare at Consiliului Judetean Ialomita aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Judetean Ialomita 
nr. 46/30.03.2021, cu modific ă rile Si complet ă rile ulterioare, 

In temeiul art.196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare, 

HOTĂ RĂŞ TE: 

Art.1 Se constată  apartenenta la domeniul privat al judetului Ialomita a bunurilor mobile 
barc ă  pneumatic ă  + motor ş i cloud containere de depozitare monobloc, aflate în proprietatea 
judetului Ialomi ţ a, avă nd datele de identificare mentionate în anexa care face parte integrant ă  din 
prezenta hot ă rare. 

Art.2 Bunurile mobile prevă zute la art.1) se dau îri folosint ă  gratuit ă  Inspectoratului pentru 
Situatii de Urgenţă  "Barbu Catargiu" Ialomita pe o perioad ă  de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii 
prin hot ă rare a Consiliului Judetean Ialomita. 

Art .3 (1) Titularul dreptului de folosintă  gratuit ă , nominalizat la art.2, are um ă toarele 
obligatii; 

a) s ă  foloseasc ă  i s ă  dispună  de bunurile mobile in concordant ă  cu atributiile sale 
specifice prev ă zute de lege; 
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b) s ă . nu schimbe destina ţ ia bunurilor; 
c) s ă  respecte normele de folosire a bunurilor, conform prescrip ţ iilor tehnice ale 

fabricantului; 
d) s ă  flu cedeze dreptul de folosin ţă  gratult ă  că tre alt ă  persoan ă  fizică  sau juridic ă ; 
e) să  nu inchirieze bunurile; 
F) s ă  suporte cheltuielile de intretinere a bunurilor mobile. 
(2) Dreptul de folosinţă  gratuit ă  constituit prin prezenta hot ă rdre, va putea fi revocat in 

urm ă toarele situa ţ ii: 
a) cand nu sunt respectate condi ţ iile impuse la alin. (1) din prezentul articol; 
b) in cazul renun ţă rii la dreptul de folosint ă  gratuită ; 
c) in cazul in care legea sau interesul public o impun, cu notificarea prealabil ă  in termen de 

15 zile; 
d) in cazul dispari ţ iei bunurilor. 

Art.4 Predarea — preluarea bunurilor se face pe baz ă  de protocol incheiat în termen de 
maxim 5 zile lucră toare de la data adopt ă rii prezentei hot ă rAri. 

Art.5 Prezenta hot ă rare devine obligatorie ş i produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art.6 Prin grija Secretarului General al Jude ţului Ialomi ţ a, prezenta hot ă rare va fî 
comunicat ă , spre ducere la indeplinire, Direc ţ iei Achizi ţ ii i Patrimoniu din cadrul Consiliului 
Jude ţ ean Ialomi ţ a ş iInspectoratului pentru Situa ţ ii de Urge* "Barbu Catargiu" Ialomi ţ a, ş i, spre 
ş tiinţă , Instituţ iei Prefectului Jude ţul Ialomi ţ a, urmând s ă  fie publicat ă  pe site-ul Consiliului 
Tude ţ ean Ialomi ţ a, sec ţ iunea "Monitorul Oficial al Jude ţ ului". 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 

 

 

Rd/Oc 
NRF 
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Anexă  

DATE DE IDENTIFICARE 
ale bunurilor mobile barcă  pneumatic ă  + motor ş i 

dou ă  containere de depozitare monobloc 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de indentificare Valoare de 
inventor 

Anul 
dobfindi 

rii 

Situatia Juridicg 

1 2.1.22.3.1 Bard.' pneumatica 
+ motor 

Barc ă 	pneumatic ă 	1-10NDA 
Honwave T35 -AB3, 	3.50m, 
podia' 	aluminiu 	§i 	chil ă  
gonflabM 	cu 	accesorii 
incluse: 	Pomp ă , 	Geant ă 	de 
transport, Kit Reparatii, 
Manometru, Franghie, Banck 
Podină  aluminiu din 5 
segrnente 
Roti 	pentru 	transportul 
b ă rcilor gonflabile HONDA 
T35-AE / T40-AE 
Motor 	termio 	MERCURY 
FourStroke 200P ELH EFI, 
508mm, cizm ă  lung, pornire 
electricA, comandd la m ă n ă  
Actunulator starter OPTILVIA 
AGM 75Ali Bluetop, pentm 
motoare termice 

25.466,17 
lei 

2022 
Contract de furnizare nr. 

19542/2022-V din 
25.07.2022 

2 2.1.24,6 Container de 
depozitare 
monobloc 

Container 	de 	depozitarc 
monobloc 
Dimensiuni 	container 	la 
exterior: 	lungime 	6,00m 	x 
!girlie 	2.40m 	x 	lnaltime 
maximA 2,60m 
Dotat 	la 	interior 	cu 	rafturi 
pentru depozitare 

24.692,50 
lei 

2022 
Contract de furnizare nr. 

17316/2022 -M din 
30.06.2022 

3 2,1.24.6 Container de 
depozitare 
monobloc 

Container 	de 	depozitare 
monobloc 
Dimensiuni 	container 	la 
exterior: 	lungitne 	6,00m 	x 
lă time 	2.40m 	x 	in ă ltime 
maxim ă  2,60m 
Dotat 	la 	interior 	Cu rafturi 
pentm depozitare 

24.692,50 
lei 

2022 
Contract de furnizare nr. 

17316/2022-M din 
30.06.2022 



2(302- din  /5,// ,.2022 Nr 

 

ROMANIA 

CONSILIUL AMMAN IALOMITA 

Siobozia - Plata RevoluPei Nr. 1 

   

Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 

web: www.cicnetro 
cji@cicnetso 

PRE EDINTE 

REFERAT DE APROBARE 
privind reglementarea regimului juridic al bunurilor mobile barc ă  pneumatic ă  + motor i dou ă  

containere de depozitare monobloc, aflate in proprietatea judetului Ialomita 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii se propune reglementarea regimului juridic al bunurilor 
mobile bared pneumatic ă  + motor ş i două  containere de depozitare monobloc, aflate in proprietatea jude ţ ului 
Ialomiţ a. 

Inspectoratul pentru Situa ţ ii de Urgen ţă  „Barbu Catargiu" Ialomi ţ a a solicitat achizi ţ ionarea 
urm ă toarelor bunuri mobile: bared. pneumatic ă  + motor destinate salv ă rii persoanelor din mediul acvatic 
(rauri, lacuri) i dou ă  conytainere de depozitare monobloc pentru suplimentarea spa ţ illor de depozitare. 

În conformitate cu prevederile art. 173, aim. 1 lit.c) ş i art. 354-355 ş i art. 362 alin. (2) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, consiliul judetean r ă spunde 
de patrimoniul jude ţului, pe de o parte jar, pe de alt ă  parte, bunurile din domeniul privat sunt supuse 
dispoziţ iilor de drept comun. 

Conform art. 362 aim. (2) din actul normativ men ţ ionat anterior se reglementeaz ă  faptul c ă  "bunurile 
proprietate privat ă  a unităţ ilor administrativ-teritoriale pot fi date in folosint ă  gratuită , pe termen limitat, 
persoanelor juridice fă ră  scop lucrativ, care desfăş oar ă  activit ăţ i de binefacere sau de utilitate public ă , on 
serviciilor publice". 

Coroborănd aceste prevederi cu cele prev ă zute la art. 349 — 351 din Codul administrativ, prin proiectul 
de hotă rke se propune constatarea apartenen ţ ei la domeniul privat al Jude ţ ului Ialomi ţ a a bunurilor mobile 
bared pneumatic ă  + motor ş i două  containere de depozitare monobloc i darea in folosin ţă  cu titlu gratuit a 
acestor bunuri pc o perioad ă  de 10 ani c ă tre Inspectoratul pentru Situa ţ ii de Urgenţă  "Barbu Catargiu" 
lalomi ţ a, institu ţ ie public ă  prin intermediul c ă reia se realizeaz ă , la nivelul jude ţ ului lalomi ţ a, ansamblul 
activit ă tilor ş i procedurilor pentru identificarea ş i monitorizarea sursclor de rise, evaluarea informatiilor si 
analiza situatiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de actiune ş i implementarea acestora în scopul 
restabilirii situatiei de normalitate. 

Constat ă nd eă  sunt intrunite condi ţ iile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judetean 
Ialomiţ a adoptarea hot ă ră rii in forma ş i conţ inutul prezentate in proiect. 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Reclactat 
Novae  Ramona-Florentina 
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RAP ORT 
la proiectul de hotă rare privind reglementarea regimului juridic al bunurilor mobile 

bared pneumatic ă + motor ş i două  containere de depozitare monobloc aflate in 
proprietatea judetului Ialomi ţ a 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii  i  aprob ă rii, se propune 

constatarea apartenen ţ ei la domeniul privat al judeţului Ialomi ţ a a bunurilor mobile 

reprezentand: barc ă  pneumatică  + motor ş i două  containere de depozitare 

monobloc avand datele de identificare din anexă  ş i darea in folosinţă  cu titlu gratuit 

a acestora, ate Inspectoratul pentru Situa ţ ii de Urgenţă  „Barbu Catargiu" 

Ialomi ţ a. 

Inspectoratul pentru Situa ţ ii de Urgenţă  „Barbu Catargiu" lalomi ţ a a solicitat 

achizi ţ ionarea urm ă toarelor bunuri: barc ă  pneumatic ă  + motor destinate salv ă rii 

persoanelor din mediul acvatic(rauri, lacuri) ş i două  containere de depozitare 

monobloc pentru suplimentarea spa ţ iilor de depozitare. 

La această  dată  bunurile achizi ţ ionate se află  in custodia Inspectoratului 

pentru Situaţ ii de Urge* „Barbu Catargiu" Ialomi ţ a, custodele avand obliga ţ ia să  

asigure pa7a ş i depozitarea In bune condi ţ ii a bunului lă sat in eustodie, pan ă  la 

darea in folosinţă  cu titlu gratuit. 

Avand in vedere prevederile art. 362  aim.  (2) din Ordonanţ a de Urge* nr. 

57103.072019 privind Codul administrativ, bunurile proprietate privat ă  a unit ăţ ilor 

administrativ- teritoriale pot fi date in folosinţă  gratuit ă , pe termen limitat, 

persoanelor juridice fă ră  scop lucrativ, care desfă soară  activitate de utilitate 

publică ,  on  serviciilor publice, se constituie  în  favoarea Inspectoratului de Urgenţă  
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„Barbu Catargiu” dreptul de folosinţă  cu titlu gratuit asupra bunurilor mobile, pe o 

perioad ă  de 10 ani. 

Darea in folosinţă  gratuit ă  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 

protocol.  

În proiectul de hotă rare se menţ ioneaz ă  în  detaliu obliga ţ ine Inspectoratului 

pentru Situaţ ii de Urgenţă  Ialomi ţ a cu privire la gestionarea ş i utilizarea bunurilor 

mobile, condi ţ iile in care poate fi revocat dreptul de folosintă  cu titlu gratuit 

precum ş i termenul in care se va incheia protocolul de predare-primire a bunurilor. 

Fată  de cele ar ă tate mai sus, propunem promovarea proiectului de hotă ră re 

in vederea dezbaterii ş i aprob ă rii acestuia privind inscrierea in patrimoniul privat al 

Judeţ ului Talomi ţ a ş i transmiterea in folosinţă  cu titlu gratuit, Inspectoratului pentru 

Situaţ ii de Urge* „Barbu Catargiu" Ialomi ţ a a bunurilor mobile barcă  pneumatic ă  

+ motor ş i două  containere de depozitare monobloc, 'in forma ş i conţ inutul 

prezentate in proiect. 

Director executiv, 
Gheorghy PROCA 
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