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PROIECT DE HOTARARE NR.
privind reglementarea regimului juridic al bunurilor mobile reprezent ănd echipamente
necesare pentru preg ătirea şi desfăşurarea concursurilor serviciilor profesioniste pentru
situaţii de urge* ş i a concursurilor serviciilor voluntare/private pentru situa ţii de urgent*
aflate in proprietatea jude ţului Ialomiţa

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Avand în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 6'67q.
Wdin '14. 0& 2'21-al PresedinteIui Consiliului
Judeţean Ialomita,
Examinand:
- Raportul de specialitate tin
Directiei Achiziţii şi
din A.Gb.
Patrimoniu;
- Avizul nr.
din
al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligatii i ineompatibilităti,
In conformitate cu:
- prevederile art. 173 aim. (1) lit.c), art. 349 — 351,art. 354-355 şi art. 362 aim. (2) şi (3)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare;
- prevederiIe art. 555 din Codul Civil al României;
prevederile art. 31 aim. (1) lit.c) şi aim. (4) lit. b)din Regulamentul de organizare
funetionare al Consiliului Jude ţean Ialomiţa aprobat prin Hoth'rarea Consiliului Jude ţean Ialorni ţa
nr. 46/30.03.2021, cu modific ările i completările ulterioare,
In temeiul art.196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, en modificările şi completările ulterioare,
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HOTA RĂ $TE:
Art.! Se constată apartenenta hi. domeniul privat al judeţului Ialomi ţa a bunurilor mobile
reprezenand echipamente necesare pentru preg ătirea i desfăşurarea concursurilor serviciilor
profesioniste pentru situatii de urgentă şi a coneursurilor serviciilor voluntare/private pentru
situatii de urgentă., aflate in proprietatea jude ţului Ialomita, avand datele de identificare
menţionate in anexa care face parte integrantd din prezenta hot ărare.
Art.2 &muffle mobile prevăzute la art.1) se dau in folosinţă gratuită Inspectoratului pentru
Situatii. de Urgenţă "Barbu Catargiu" Ialomita pe o perioad ă de 10 ani, Cu posibilitatea prelungirii
prin hotărare a Consiliului Judetean

Consillur Judetean lalomita
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Art.3 (1) Titularul dreptului de folosintă gratuită, nominalizat hi art.2, are urm ătoarele
obligaţii:
a) s ă foloseasc ă şi să dispună de bunurile mobile in concordant ă cu atribuţiile sale
speeifice prev ăzute de lege;
b) să nu schimbe destinaţia bunurilor;
c) să respecte normele de folosire a banurilor, conform prescriptiilor tehnice ale
fabrieantului;
d) să nu eedeze dreptul de folosin ţă gratuită către altă persoană fizic ă sau juridic ă;
e) să nu inehirieze bunurile;
f) să suporte cheltuielile de intre ţinere a bunurilor mobile.
(2) Dreptul de folosinţă gratuit ă constituit prin prezenta hot ărare, va putea fi revocat in
următoarele situa ţii:
a) eand nu sunt respectate condi ţiile impuse la aim. (1) din prezentul articol;
b) in cazul renunţării la dreptul de folosint ă gratuită ;
c) in eazul in care legea sau interesul public o impun, cu notificarea prealabil ă in termen de
15 zile;
d) in cazul disparitiei bunurilor.
Art.4 Predarea — preluarea bunurilor se face pe baz ă de protocol incheiat in termen de
maxim 5 zile lucrătoare de la data adopt ării prezentei hot ărări.
Art.5 Prezenta hot ărare devine obligatorie şi produce efecte de la data comunic ării.
Art.6 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomi ţa, prezenta hot ărare va fi
comunicată, spre ducere la indeplinire, Directiei Achizitii i Patrimoniu din cadrul Consiliului
Judeţean Ialomita i Inspeetoratului pentru Situatii de Urgen ţă "Barbu Catargiu" Ialomi ţa, şi, spre
ştiintă, Institutiei Prefeetului — Judetul Ialomita, urmand s ă fie publicat ă pe site-ul Consiliului
Judetean Ialomi ţa, seeţiunea "Monitorul Oficial al Judetului".
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Avizat
Secretarul General al Judetului Ialomita
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ANEXĂ
DATE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor mobile echipamentelor necesare pentru preg ătirea şi
desfăsurarea concursurilor serviciilor profesioniste pentru situa ţii de urge* si a
concursurilor serviciilor voluntare/private pentru situa ţii de urgenţă

Nr.
crt.

Nr.
inventar

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

231366

1,4.5.1

BARNA DE
ECHILIBRU

2

231367

1,4.5.1

3

231368

4

5

Valoare de
inventar
lei

Anul
dobfindi
rii

7,121,85

2022

BARNĂ DE
ECHILIBRU

7.121,85

2022

1.4.5.1

GARD DE 2M

4.525,59

2022

231369

1,4.5.1

GARD DE 2M

4.525,59

2022

231370

1.4.5.1

CASUT A

18.816,93

2022

18.816,93

2022

MACHET Ă

6

231371

1.4.5.1

aksuTA
MACHETA

7

231372

1.4.5.1

TINTA DE FOC

7.143,28

2022

8

231373

1.4,5.1

TINTĂ DE FOC

7.143,28

2022

Situatia
Juridica
Contract de
fUrnizare nr,
32.11012021J/30.12.2021
Contract de
furnizare or,
32.110/2021E30,12.2021
Contract de
tUrnizare or.
32,110/2021J/30.12.202[
Contract de
furnizare or.
32.110/20211/30.12,2021
Contract de
furnizare or.
32,110/2021J/30.12.2021
Contract de
furnizarc nr,
32.110/20217/30.12.2021
Contract de
furnizare nr.
32.110/2021J/30.12.2021
Contract de
furnizare or.
32.110/2021J/30.12.2021
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REFERAT DE APROBARE
privind reglementarea regimului juridic al bunurilor mobile reprezentind echipamente necesare
pentru pregitirea i desra şurarea concursurilor serviciilor profesioniste pentru situa ţii de urge* şi a
concursurilor servicillor voluntare/private pentru situa ţii de urgenfă, aflate in proprietatea jude ţului
Ialomiţa

Prin proiectul de hotărare supus dezbaterii se propune reglementarea regimului juridic al bunurilor
mobile reprezent ănd echipamente necesare pentru preg ătirea ş i desfăşurarea concursurilor serviciilor
profesioniste pentru situa ţii de urgenţă ş i a concursurilor serviciilor voluntare/private pentru situa ţii de
urgenţă, elate in proprietatea judetului
Inspectoratul pentru Situa ţ ii de Urge* „Barbu Catargiu" Ialomi ţa a solicitat achizi ţionarea mai
multor bunuri mobile care sunt necesare pentru desfăşurarea in bune condi ţii a concursurilor serviciilor
profesioniste pentru situa ţii de urgen ţă ş i a concursurilor serviciilor voluntare/private pentru situa ţii de urge*
care se destăşoară anual la nivelul judeţului Ialomiţa pOtrivit legislaţiei specifice.
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.
5772019 privind Codul Administrativ, cu modific ările i complet ările ulterioare, consiliul jude ţean răspunde
de patrimoniul judeţului, pe de o parte mar, pe de alt ă parte, bunurile din domeniul privat sunt supuse
dispozifilor de drept comun.
Conform art. 362 aim. (2) din actul normativ men ţionat anterior se reglementeaz ă faptul c ă "bunurile
proprietate privat ă a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date in folosin ţă gratuită, pe termen limitat,
persoanclor juridiee fără scop lucrativ, care desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate public ă, on
serviciilor publice".
Coroborănd aceste prevederi cu cele prev ăzute la art. 349 — 351 din Codul administrativ, prin proiectul
de hotărăre se propune constatarea apartenen ţei la domeniul privat at Jude ţului Ialomiţa a bunurilor mobile
reprezent ănd echipamente necesare pentru preg ătirea ş i desfăşurarea concursurilor serviciilor profesioniste
pentru situaţii de urge* ş i a concursurilor serviciilor voluntare/private pentru situa ţii de urgen ţă ş i darea in
folosinţă cu titlu gratuit a acestor bunuri pc o perioad ă do 10 ani care Inspectoratul pentru Situa ţ ii de Urge*
"Barbu Catargiu" Ialorni ţa, instituţie publică prin intermediul c ăreia se realizeaz ă, la nivelul judeţului
Ialomiţa, ansamblul aetivitătilor şi procedurilor pentru identificarea şi monitorizarea surselor de rise,
evaluarea informatiilor şi analiza situatiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de actiune şi
implementarea acestora in scopul restabilirii situatiei de nonnalitate.
Constat ănd că sunt intrunite conditiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului Judeţean
Ialomita adoptarea hot ărării in forma şi continutul prezentate in proiect.
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RAPORT
la proiectul de hot ărare privind reglementarea regimului juridic al bunurilor mobile
reprezentand echipamente necesare pentru preg ătirea i desfăşurarea concursurilor
serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă si a concursurilor serviciilor
voluntare/private pentru situa ţii de urgenţă aflat in proprietatea Jude ţului Ialomiţa

Prin proiectul de hotărare supus dezbaterii si aprob ării, se propune
constatarea apartenentei la domeniul privat al Jude ţului Ialomiţa a bunurilor mobile
reprezentand echipamente necesare pentru preg ătirea şi desfăsurarea concursurilor
serviciilor profesioniste pentru situa ţii de urgentă şi a concursurilor serviciilor
voluntare/private pentru situa ţii de urgenţă avand datele de identificare din anex ă şt
darea in folosinţă cu titlu gratuit a acestora, c ătre Inspectoratul pentru Situ* de
Urgentă „Barbu Catargiu" Ialorni ţa.
Inspectoratul pentru Situa ţii de Urgenţă „Barbu Catargiu" Ialorni ţa a solicitat
achiziţionarea mai multor bunuri mobile care sunt necesare pentru desf ăsurarea in
bune condiţil a concursurilor serviciilor profesioniste pentru situatii de urgent ă şi a
concursurilor serviciilor voluntare/private pentru situatii de urgent ă care se
desfăsoard anual la nivelul judeţului Ialomiţa potrivit legislaţiei specifice.
La această dată bunurile achizi ţionate se afl ă in custodia Inspectoratului
pentru Situa ţii de Urgenţă „Barbu Catargiu" Ialomi ţa, in baza procesului verbal de
custodie nr. 5.44312022 — E / 28.022022 incheiat intre Jude ţul Ialomiţa in calitatea
de proprietar i Inspectoratul pentru Situa ţii de Urge* „Barbu Catargiu" Ialomita
in calitate de custode, astfel custodele avand obliga ţia să asigure paza si
depozitarea in bune condi ţii a bunurilor lăsate in custodie, pan ă la darea in
folosintă cu titlu gratuit.
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' AVănd in vedere prevederile art. 362 al in. (2) din Ordonanţa de Urge* nr.
57/03.07.2019 privinci Codul administrativ, bunurile proprietate privat ă a unităţilor
administrativ-teritoriale pot fi date in folosinţă gratuită, pe termen limitat,
persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de utilitate
publică, on serviciilor publice, se constituie in favoarea Inspectoratului de Urgenţă
„Barbu Catargiu" dreptul de folosinţă cu titlu gratuit asupra bunurilor mobile, pe o
perioadă de 10 ani.
Darea in folosinţă gratuită a bunurilor mobile se va face in conformitate cu
prevederile art. 349, art. 350 şi art. 351 din O.U.G. nr. 57/2019, pe baza de
protocol.
În proiectul de hotărăre se menţionează in detaliu obligaţiile Inspectoratului

pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa cu privire la gestionarea şi utilizarea bunurilor
mobile, condiţiile in care poate fi revocat dreptul de folosinţă cu titlu gratuit

precum i termenul in care se va incheia protocolul de predare-primire al bunurilor.
Faţă de cele arătate mai sus, propunem promovarea proiectului de hotărăre
in vederea dezbaterii i aprob ării acestuia privind inscrierea in patrimoniul privat al

Judeţului Ialomiţa şi transmiterea in folosinţă cu titlu gratuit, Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu" Ialomi ţa a bunurilor mobile, avand datele de
identificare prev ăzute in anexa proiectului de hotărăre.

Director executiv,

