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PROIECT DE HOTĂRÂRE +3

privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil
*Pernă de salvare dela înălţimi tip SP 60, cu remorcă de transport”,
aflat în proprietatea judeţului Ialomiţa

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare. nr. 4200/0 -Adin 4402 202/ al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:

- Raportul de “specialitate nr, AG4/4/. //din 1402.osdfal Direcţiei Achiziţii şi

Patrimoniu;

- Avizul nr.
-___din
al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii şi incompatibilităţi,
În conformitate cu:
- prevederile art: 173 alin. (1) lit.c), art. 349 — 351,art. 354-355 şi art. 362 alin. (2) şi (3)
din O.U:G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
- prevederile art. 555 din Codul Civil al României;
- prevederile. art. 13 alin. (1) lit.c) din Regulamentul de organizare și funcţionare al
Consiliului Judeţean Ialomiţa aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.

3/19.01.2017, cu modificările şi completările ulterioare,

În teneiul art; 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
:-57P0l19privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art. Se constată apartenenţa la domeniul privat al judeţului Ialomiţa a bunului mobil
*Pernă de salvare de la înălțimitip SP 60, cu remorcă de transport” având datele deidentificare
menţionate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Bunul mobil prevăzut la art.1) se dă în folosință gratuită Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă "Barbu Catargiu”Ialomiţa pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungiri
prin hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Art.3 (1) Titularul dreptului de folosinţă gratuită, nominalizat la art.2, are următoarele
obligaţii:
a) să foloseascăși să dispună de bunul mobil în concordanţăcu atribuţiile sale specifice
b) să nu schimbe destinaţia bunului;

Y£2800000!

[N

|

EMWOIEI UPDISPNP INIIISUE)

Cod FP -07-06, ed. 2, vers. 0

c) să respecte normele de folosire a bunului, conform prescripţiilor tehnice ale

fabricantului;

d) să nu cedeze dreptul de folosinţă gratuită cătrealtă persoanăfizică sau juridică;
e) să nu închirieze bunul;
î) să suporte cheltuielile de întreţinere a bunului mobil.
(2) Dreptul de folosinţă gratuită constituit prin prezenta hotărâre, va putea fi revocat în
următoarele situaţii:
a) când nu sunt respectate condiţiile impuse la alin. (1) din prezentul articol;
b) în cazul renunțării la dreptul de folosinţă gratuită;
a
c) în cazul în care legeasau interesul public o impun, cu notificarea prealabilă în termen de
15 zile;
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d) în cazul dispariției bunului.

Art.4 Predarea — preluarea bunului se face pe bază de protocol încheiat în termen de
maxim 5 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
„Art.6 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre va fi
comunicată, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu din cadrul Consiliului
Judeţean Ialomiţa şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Barbu Catargiu” Ialomiţa,
“urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL
Avizat

Secretarul General al Judeţului Ialomiţa
Adrian-Robert IONESCU
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DATE DE IDENTIFICARE

ale bunului mobil „ Pernă de salvare de Ia înălţimitip SP 60, cu

remorcă de transport”

Nr.

crt.

1

Codul de

clasificare

21.28.

Denumirea

Elemente de indentificare

Pernă de salvare

Perna de salvare
VETTER SP60, PN

bunului

de la înălțimitip

SP 60, cu remorcă
de transport

1530019600,

motoventilatoare Leader
MT 236H, lungime= 850
cm, lățime=650 cm,
înălţime= 250 cm,
greutate= 240 kg

Valoare de
inventar

dobândi
rii

Anul

Situaţia Juridică

291.550,00

2020

28470/2020-A din 28.12.2020

Contract de furnizare nr,

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA
Tal,: 0243 130200

,

Fax: 0243 230750

.

a

Siobozia - Piaţa Revoluției Nr. 1

PREŞEDINTE

Mamibar pi CEC Fearheeaetizrri

a

RIA SIMTEX sz

zor
week: wwumw.cicnet.ro

e-mail: cjicicnet.ro

Nr. 4724 Pain (302 „2021

REFERAT DE APROBARE
- privind reglementarea regimuluijuridic al bunului mobil
”Pernăde salvare de laînălțimitip SP 60, cu remorcă de transport”, aflat în proprietatea
judeţului Ialomiţa
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune reglementarea regimului juridic al
bunului mobil. ”Pernă desalvare de la înălțimi tip SP 60, cu remorcă de transport”, aflat în proprietatea
judeţului Ialomiţa.
|
„În îndeplinirea atribuţiilor legalece îi revin, în scopul salvării şi asigurării unui ritm rapid de
evacuare a persoanelor blocate la înălţimi din cauza incendiilor sau altor calamităţi naturale, Consiliul
Judeţean Ialomiţa a achiziţionat opernă de salvare de la înălțimitip SP 60, cu remorcă detransport.
- -- “Înveonformitatecu-! prevederile: art.:173, alin. 1 lit.c) şi art. 354-355 şi art. 362 alin. (2) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul
judeţean răspunde de patrimoniul judeţului; pe de o parte iar, pe de altă parte, bunurile din domeniul
privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun.
|
„7 Conform art; 362 alin..(2). din. actul normativ menţionat anterior se reglementează faptul că
"bunurile proprietate privatăaunităților: administrativ-teritoriale pot fi date în folosință gratuită, pe
termen limitat, persoanelor juridice. fără scop lucrativ, care desfăşoară activităţi de binefacere sau de
utilitate publică, ori serviciilor publice”.
Coroborând aceste. prevedericu cele prevăzute la art. 349 — 351 din Codul administrativ, prin
„= proiectul. de:hotărâre-se- propune constatarea apartenenței la domeniul privat al Judeţului Ialomiţa a
bunului mobil ” Pernă desalvare de la înălțimi tip SP 60, cu remorcă de transport”şi darea în folosință
cu titlu gratuit a acestui bun pe o perioadă de 10 ani către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
+:BarbuCatargiu”Talomiţa, instituție publicăprin intermediul căreia se realizează, la nivelul judeţului
Ialomiţa, ansamblul activităților şi procedurilor pentru identificarea şi monitorizarea surselor de risc,
evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acţiuneși
implementarea acestoraîn scopulrestabilirii situaţiei de normalitate.
Constatând că sunt întrunite condițiile de necesitate și oportunitate, propun Consiliului Judeţean
Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect.
PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL
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Nr. 4464/R08/- 47 / 4902.20/

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind reglementarea regimuluijuridic al bunului mobil
„Pernă de salvare de la înălțimitip SP 60, cu remorcă de transport” aflat în
proprietateajudeţului Ialomiţa

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării, se propune
constatarea apartenenței la domeniul privat al judeţului Ialomiţa a bunului mobil
pernă de salvare de la înălțimi tip SP 60, cu remorcă de transport având datele de
identificare din anexă și darea în folosință cu titlu gratuit a acesteia, către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” Ialomiţa, destinată
salvării și asigurării unui ritm rapid de evacuare a persoanelor blocate, la înălţimi
(etajele superioare ale clădirilor) din cauzaincendiilor sau altor calamităţi naturale,
în vederea îmbunătăţirii calității serviciilor furnizate populaţiei în acest domeniu.
La această dată bunul achiziţionat se află în custodia Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă„Barbu Catargiu”Ialomiţa,custodele având obligaţia să asigure
paza și depozitarea în bune condiții a bunului lăsat în custodie, până la dareaîn
folosinţăcu titlu gratuit.
Având în vedere prevederile art. 362 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/03.07.2019 privind Coduladministrativ, bunurile proprietate privată a unităţilor
administrativteritoriale pot fi date în folosință gratuită, pe termen limitat,
persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de utilitate
publică, ori serviciilor publice, se constituie în favoarea Inspectoratului de Urgenţă

„Barbu Catargiu” dreptul de folosință cu titlu gratuit asupra bunului mobil, pe o
perioadă de 10 ani.
Darea în folosință gratuită a bunului mobil se va face în conformitate cu
prevederile art. 349,art. 350 şiart. 351 din O.U.G.nr. 57/2019, pe baza de contract
de comodat.
În proiectul de hotărâre se menționează în detaliu obligaţiile Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa cu privire la gestionarea şi utilizarea bunului
mobil, condiţiile în care poate fi revocat dreptul de folosinţă cu titlu gratuit precum

și termenul în care se vaîncheia procesul verbal de predare-primire al bunului.
Faţă de cele arătate maisus, propunem promovarea proiectului de hotărâre
în vederea dezbaterii şi aprobării acestuia privind înscrierea în patrimoniul privat al
Judeţului Ialomiţa şi transmiterea în folosinţă cutitlu gratuit, Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” Ialomiţa a bunului mobil „Pernă de salvare

de la înălţimi tip SP 60, cu remorcă de transport”, în forma şi conţinutul prezentate
în proiect.

Director executiv,

Gheorghe PROCA
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