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privind reglementarea regimului juridic al bunurilor mobile reprezent ă nd cloud 
contain ere depozitare 6m, necesare pen tru desf ăş urarea servicillor profesioniste 

pentru situatii de urgentia, aflate fn pro prietatea private, a Judetului lalomita 

Consiliul Juderean lalomiţ a, 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.q20 /2022- din ,(2,614,   2022 al Pre ş edintelui 

Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a, 
Examin and; 

Procesul verbal de custodie nr. 26019/2021 – P din 01.11.2021 i`ncheiat de 
Jude ţ ul lalomiţ a cu Inspectoratul pen tru Situa ţ ii de Urgentă  "Barbu Catargiu" 
lalomita; 

Raportul de specialitate nr. 	a /2022-f din  tig,(S'  2022 at Direc ţ iei 
Buget Finan ţ e; 

Avizul nr. 	 din 	 al Comisiei economico-financiarâ, protec ţ ia 
mediului ş i turism; 

- Avizul nr. 	 din 	 al Comisiei juridice, de discipline, /  drepturi, 
obliga ţ ii i incompatibilit ăţ i, 

Tn  conform itate Cu: 
- prevederile art. 108, art. 173 alin. (1) lit. c), On. (5) lit. h), art. 349 – 351, 

art. 354-355, art. 362 alin. (2) ş i art. 299 din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i cornplet ă rile ulterioare; 

prevederile art. 355, art. 874 ş i art. 875 din Codul Civil, 
În tenieiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art. 1 Se constată  apartenenta la domeniul privat al jude ţ ului lalomita 
bunurilor mobile reprezent ă nd două  containere depozitare 6m, necesare pentru 
desfăş urarea serviciilor profesioniste pen tru situatii de urgen ţă , cu datele de 
identificare prezent ate în anexa care face parte integrant ă  din prezenta hot ă rare. 

Art.2 Se aprob ă  dareaîn folosint ă  cu titlu gratuit lnspectoratul pen tru Situarii 
de Urgentă  "Barbu Catargiu" lalomita a bunurilor mobile prev ă zut la art. 1, pe o 
perioadă  de 10 ami. 
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Art.2 (1) Titularul dreptului prevă zut la art.2 are urm ă toarele obligati!: 
a) s ă  folosească  i să  dispun6 de bunurile date in folosint6 cu titlu gratuit in 

concordant6 cu atributiile sale specifice stabilite de lege; 
b) s6 nu schimbe destinatia bunurilor pr/mite in folosint6 cu titlu gratuit; 
e) 56 achite contravaloarea tuturor taxelor legale ş i a altar cheltuieli necesare 

folosirii bunurilor; 
d) să  respecte normele de folosire a bunurilor, conform prescrip ţ iilor tehnice ale 

fabricantului; 
e) să  despă gubească  proprietarul bunurilor in caz de distrugere par ţ iala sou 

total6 a bunurilor pr/mite 'in folosint6. 

(3) Dreptul de folosin ţ 6 cu titlu gratuit transmis prin prezenta hot ă relre va 
putea fi revocat in urm ă toarele situatii: 

a) cand nu sunt respect ate conditiile impuse la alin. 1) din prezentul art/cot; 
b) in cowl renunt ă rii la folosin ţ a cu titlu gratuit; 
c) in cowl in care legea sou interesul public o impun, cu notificarea prealabil6 in 

term en de 5 zile; 
d Tn cazul adopteirii de c ă tre autoritatea deliberative"' judetean ă  a unei hotarari 

prin care s ă  revoce dreptul de folosint6 cu titlu gratuit; 
e) in cazul disparitiei bunurilor. 

Art. 3 Predarea — preluarea bunurilor se face pe hazer de protocol incheia ţ  Tn 
termen de maxim 5 de zile lucr6toare de la data adopt6rii prezentei hot ă rari. 

Art. 4 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hot ă rare se 
va comunica, spre ducere la indeplinire, Direc ţ iei Buget Finan ţ e, Directiei 
Patrimoniu din cadrul Consiliului Judetean lalomita ş i Inspectoratului pen tru Situa ţ ii 
de Urgent6 "Barbu Catargiu" lalomita, spre ş tiintă  Institutiei Prefectului Judetul 
lalomita, urmand s ă  fie publicat6 pe site-ul Consiliului Judetean lalomita, sectiunea 
Monitorul Oficial al Judetului. 

PRE1YEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General al Jude(ului Ialomi ţa 

ADRIAN-ROBERT IONESCU 
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ANEXA 

DATE DE IDENTIFICARE 
ale bunurilor mobile „clouti containere depozitare 6 m" echipamente 
necesare pentru preg ă tirea ş i desfăş urarea serviciilor profesioniste 

pentru situa ţ ii de urgenţă  

Nr. 
crt. 

Nr. 
inventar 

Codul 
de 

clasifica 
re 

Denumirea 
bunului 

Valoare de 
inventar 

lei 

Anul 
dob ă ndirii 

Situalia Juridic ă  

1 231361 2.1.24.6 
CONTAINER 
DEPOZITARE 

6m 
23.800 2021 

Notă  de 
comand ă /Factura nr. 
1359 din 20.10.2021 

2 231362 2.1.24.6 CONTAINER 
DEPOZITARE 

6m 

23.800 2021 
Not ă  de 

comand ă /Factura nr. 
1359 din 20.10.2021 



 

ROMANIA 

CONSILIULJUDETEAN IALOMITA 

 

Murnbrar of Grata AularAtion 

 

  

RA  SIMTEX 

  

CERTIFIED MANA¢EFIENT 6YSTEF4 

i SC)  9.001 

 

     

Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

Siobozia Piata Revolutiei Nr.  J. 
web: www.cicnetro 

e-mail: cjiPcicnet.ro 

PRE$EDINTE 
	

Nr. 
tg 04- 2022- 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă ră re privind reglementarea regimului juridic al bunurilor mobile 

reprezent ă nd dou ă  containcre depozitare 6m, necesare pentru desf ă surarea serviciilor 
profesioniste pentru situatii de urge*, aflate in proprietatea privat ă  a Judetului Ialomita 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii propunem reglementarea regimului juridic al 
bunurilor mobile reprezentand dou ă  containere depozitare 6m, necesare pentru desa ş urarea 
serviciilor profesioniste pentru situa ţ ii de urgenţă , aflate in proprietatea privat ă  a Jude ţ ului 
Ialomi ţ a. 

Consiliul Jude ţ ean lalomiţ a a aehizi ţ ionat dou ă  containere depozitare 6m, necesare pentru 
desfăş urarea serviciilor specifice de că tre Inspectoratul pentru Situa ţ ii de Urgent ă  "Barbu 
Catargiu" ľ aiomi ţ a. Urmare acestei achizi ţ ii cele dou ă  containere fac parte din domeniu privat al 
jude ţ ului. 

Conform procesului verbal nr. 26019/2021 din 01.11.2021 cele cloud containere se afl ă  in 
custodia Inspectoratului pentru Situa ţ ii de Urge* "Barbu Catargiu" al Jude ţului Ialomi ţ a, p ă nă  
la darea lor in folosinţă  cu titlu gratuit. 

Conform art. 362 aim. (2) din Ordonan ţ a de Urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile si completă rile ulterioare " Bunurile proprietate privatei a 
unită filor administrativ-teritoriale pot fi date in folosinjă  gratuit et, pe termen limitat, dup ă  caz, 
persoanelor juridice Ord scop lucrativ, care desfeipară  activitate de binefacere sau de utilitate 
publică ,  on  serviciilor publice," 

Prin proiectul de hotă ră re se propune darea in folosin ţă  Cu titlu gratuit Inspectoratului 
pentru Situa ţ ii de Urgenţă  "Barbu Catargiu" Ialomi ţ a a bunurilor mobile containere depozitare 
6m, pe o perioad ă  de 10 ani. De asemenea, se reglementeaz ă  obligaţ iile titularului dreptului de 
folosintă  Cu titlu gratuit, precizandu-se si situa ţ iile in care acest drept poate fi revocat. 

Constat ă nd  c. sunt intrunite condi ţ iile de necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a adoptarea hot ă ră rii in forma si con ţ inutul prezentate in proiect. 

Caneifful Judetean ialomita 

11111111111111111, 1 111 10000071145 

Redactat, 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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la proiectul de hot ă ră re privind reglementarea regimului juridic al bunurilor mobile 
reprezent ă nd două  con  tainere depozitare 6 m echipamente necesare pentru 

desfăş urarea serviciilor profesioniste pentru situa ţ ii de urgenţă  aflate in 
proprietatea Jude ţului Ialomi ţ a 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii ş i aprob ă rii, se propune 

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

reprezent ă nd două  containere depozitare 6 m echipamente necesare pentru 

desfăş urarea serviciilor profesioniste pentru situa ţ ii de urgen ţă  avă nd datele de 

identilicare din anex ă  i darea in folosin ţă  cu titlu gratuit a acestora, c ă tre 

Inspectoratul pentru Situa ţ ii de Urgenţă  „Barbu Catargiu" Ialomi ţ a. 

Inspectoratul pentru Situa ţ ii de Urgen ţă  „Barbu Catargiu" Ialomi ţ a a solicitat 

achizi ţ ionarea a dou ă  containere depozitare 6 m care sunt necesare pentru 

desfăş urarea in bune condi ţ ii a serviciilor profesioniste pentru situa ţ ii de urge* . 

La aceast ă  dată  bunurile achizi ţ ionate se afl ă  in custodia Inspectoratului 

pentru Situa ţ ii de Urgenţă  „Barbu Catargiu" Ialomi ţ a, in baza procesului verbal de 

custodie nr. 26019/2021 — P / 01.11.2021 incheiat intre Jude ţul Ialomi ţ a in calitatea 

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

in calitate de custode, astfel custodele av ă nd obligaţ ia s ă  asigure paza ş i 

depozitarea in bune condi ţ il a bunurilor l ă sate în custodie, p ănă  la darea in 

folosinţă  cu titlu gratuit. 

Avand  în vedere prevederile art. 362 alin. (2) din Ordonan ţ a de Urgen ţă . nr . 

57/03.07.2019 privind Codul administrativ, bunurile proprietate privat ă  a unit ăţ ilor 

administrativ-teritoriale pot fi date in folosin ţă  gratuită , pe termen limitat, 



persoanelor juridice fă ră  scop lucrativ, care desfăş oară  activitate de utilitate 

publică , on serviciilor publice, se constituie in favoarea Inspectoratului de Urgen ţă  

„Barbu Catargiu" dreptul de folosin ţă  cu titlu gratuit asupra bunurilor mobile, pc o 

perioadă  de 10 ani. 

Darea in folosinţă  gratuit ă  a bunurilor mobile 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 hot ă ră re se men ţ ioneaz ă  in detaliu obligaţ iile Inspectoratului 

pentru Situa ţ ii de Urgen ţă  Ialomi ţ a cu privire la gestionarea ş i utilizarea bunurilor 

mobile, condi ţ iile in care poate fi revocat dreptul de folosin ţă  Cu titlu gratuit 

precum ş i termenul in care se va inchela protocolul de predare-primire al bunurilor. 

Faţă  de cele ar ă tate mai sus, propunem promovarea proiectului de hot ă ră re 

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

Judeţ ului Ialomi ţ a ş i transmiterea în folosin ţă  cu titlu gratuit, Inspectoratului pentru 

Situaţ ii de Urgen ţă  „Barbu Catargiu" Ialomi ţ a a bunurilor mobile, av ă nd datele de 

identificare prev ă zute in anexa proiectului de hot ă ră re. 

Director executiv, 
Gheorgh ,PROCA 
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