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H O T Ă R Â R E 
privind reglementarea regimului juridic al bunurilor mobile barcă pneumatică + motor și  

două containere de depozitare monobloc, aflate în proprietatea județului Ialomița 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 29779/2022 – G din 15.11.2022 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 

 - Raportul de specialitate nr. 29801/2022 – M din 16.11.2022 al Direcţiei Achiziții și 
Patrimoniu; 

- Avizul nr. 30617/2022 - I din 23.11.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligații și incompatibilități, 

În conformitate cu: 
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit.c), art. 349 – 351,art. 354-355 și art. 362 alin. (2) și (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. 31 alin. (1) lit.c) și alin. (4) lit. b) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Ialomița aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Ialomița nr. 46/30.03.2021, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se constată apartenența la domeniul privat al județului Ialomița a bunurilor 
mobile barcă pneumatică + motor și două containere de depozitare monobloc, aflate în 
proprietatea județului Ialomița, având datele de identificare menționate în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Bunurile mobile prevăzute la art.1) se dau în folosință gratuită Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” Ialomița pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea 
prelungirii prin hotărâre a Consiliului Județean Ialomița. 
 

Art.3 (1) Titularul dreptului de folosință gratuită, nominalizat la art.2, are următoarele 
obligații: 

a) să folosească și să dispună de bunurile mobile în concordanță cu atribuțiile sale 
specifice prevăzute de lege; 

b) să nu schimbe destinația bunurilor; 
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c) să respecte normele de folosire a bunurilor, conform prescripțiilor tehnice ale 
fabricantului; 

d) să nu cedeze dreptul de folosință gratuită către altă persoană fizică sau juridică; 
e) să nu închirieze bunurile; 
f) să suporte cheltuielile de întreținere a bunurilor mobile. 

  
(2) Dreptul de folosință gratuită constituit prin prezenta hotărâre, va putea fi revocat 

în următoarele situații: 
 a) când nu sunt respectate condițiile impuse la alin. (1) din prezentul articol; 
 b) în cazul renunțării la dreptul de folosință gratuită; 

c) în cazul în care legea sau interesul public o impun, cu notificarea prealabilă în 
termen de 15 zile; 
 d) în cazul dispariției bunurilor. 
 
 Art.4 Predarea – preluarea bunurilor 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 și produce efecte de la data comunicării. 
 

 Art.6 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată, spre ducere la îndeplinire, Direcției Achiziții și Patrimoniu din cadrul Consiliului 
Județean Ialomița și Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” Ialomița, şi, 
spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul 
Consiliului Județean Ialomița, secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”.  
 
  

 
        PREŞEDINTE,  

                                               Contrasemnează pentru legalitate, 

                  MARIAN PAVEL                                       Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                        Adrian Robert  IONESCU    
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