
 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. _____ 

din _____________________  2018 

privind: transmiterea unor bunuri mobile în folosință gratuită Serviciului Public 
Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați și aprobarea 
contractului de folosință gratuită pentru bunurile respective 

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6516/22.06.2018 

 Consiliul Judeţean Galaţi: 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză 
privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice si de refacere a 
monumentelor istorice şi de arhitectură; 
 Având în vedere prevederile pct. 4.2 lit. f) Contractul de comodat nr. 2143/14.02.2018 
încheiat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin Direcția 
Regională Drumuri și Poduri Iași – Secția Drumuri Naționale Galați și Consiliul Județean 
Galați; 

Având în vedere Procesul verbal nr. 13/1206/08.03.2018 încheiat între Secția Drumuri 
Naționale Galați și Consiliul Județean Galați; 

Având în vedere Procesul verbal nr. 13/1710/29.03.2018 încheiat între Secția Drumuri 
Naționale Galați și Consiliul Județean Galați; 

Având în vedere Procesul verbal nr. 4311/18.04.2018 încheiat între Consiliul Județean 
Galați și Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului 
Galați; 
 Având în vedere prevederile art. 2146, art. 2147 și art. 2148 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare; 
          Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) și alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

Art.1. Se aprobă transmiterea unor bunuri mobile în folosință gratuită Serviciului 
Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați, având 
datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 
Art.2. Se aprobă contractul de folosință gratuită pentru bunurile mobile, conform 

Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
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Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Public Județean de Administrare 

a Domeniului Public și Privat al județului Galați. 
 
 

 

P R E Ş E D I N T E , 
 

Costel FOTEA 
 

 

 

Contrasemnează  pentru  legalitate 
 Secretarul  Judeţului 
       Paul  Puşcaş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Director executiv/ 

                                     Constantin Cristea 
Nedelcu Costel/1 ex/29.05.2018 
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ANEXA nr. 1 

 

 

Date de identificare 
 

ale bunurilor mobile transmise în folosință gratuită Serviciului Public Județean  
de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați  

 
 

1. Autofreză zăpadă – marca ZIL 131, tip D470, nr. înmatriculare GL 0192, serie șasiu 
N14471, valoare de inventar 24.000 lei 

2. Autofreză zăpadă – marca ZIL 131, tip D470, nr. înmatriculare GL 06 LUU, serie șasiu 
RoGLW6B3310003, valoare de inventar 24.000 lei 
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ANEXA nr. 2 
 
 

               JUDEȚUL GALAŢI                                   Serviciul Public Județean de Administrare  
                                                                           a Domeniului Public și Privat al județului Galați 

Nr._________ / __________                    Nr. _______ / _____________          
 

CONTRACT DE COMODAT 
 
 

I. Părțile contractante 

 
 

JUDEŢUL GALAŢI, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr. 7, 
reprezentat de Preşedinte Costel FOTEA, în calitate de COMODANT, 

 
şi 
 

Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului 
Galați, reprezentat de Director General Cătălin POPA, în calitate de COMODATAR, 

 
       au convenit asupra încheierii prezentului contract de comodat. 
 

II. TEMEIUL LEGAL  

        
       Prezentul contract are următorul temei legal: 

- art. 2146, art. 2147 și art. 2148 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 91 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- pct.  4.2 lit. f) din Contractul de comodat nr. 2143/14.02.2018 încheiat între Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin Direcția Regională 
Drumuri și Poduri Iași – Secția Drumuri Naționale Galați și Consiliul Județean Galați. 

 
III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

  
3.1 Comodantul acordă comodatarului, sub formă de folosință gratuită,   

următoarele bunuri mobile:  
- Autofreză zăpadă – marca ZIL 131, tip D470, nr. înmatriculare GL 0192, serie șasiu 

N14471, valoare de inventar 24.000 lei 
- Autofreză zăpadă – marca ZIL 131, tip D470, nr. înmatriculare GL 06 LUU, serie 

șasiu RoGLW6B3310003, valoare de inventar 24.000 lei 
 

care se acordă în folosință gratuită în scopul deszăpezirii drumurilor publice aflate în 
administrarea comodantului.  

  
3.2 Bunurile prevăzute la punctul 2.1 se acordă de către comodant comodatarului 

pe o perioadă de 5 ani, până la data de 14.02.2023. 
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IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 
4.1  Obligațiile comodatarului sunt următoarele: 
 
1. să posede şi să folosească bunurile mobile transmise în folosință gratuită, potrivit 

destinaţiei lor; 
2. să asigure paza bunurilor mobile transmise, cu respectarea prevederilor legale; 
3. să asigure cheltuielile pentru întreţinerea şi funcţionarea, în condiţii tehnice de 

siguranţă şi de legalitate, a bunurilor mobile transmise în folosință gratuită;  
4. să asigure personal specializat, conform legislaţiei privind circulaţia pe drumurile 

publice; 
5. să nu constituie garanţii asupra bunurilor mobile primite în folosință gratuită, prin 

gajare, ipotecare, angajarea de credite, sau orice alt tip de convenţie; 
6. să conserve bunurile, adică să se îngrijească de ele ca un bun proprietar; 
7. să păstreze în bune condiţii bunurile mobile, precum şi accesoriile acestora, să nu 

le degradeze/deterioreze, pe toată durata folosirii acestora; 
8. să restituie bunurile mobile încredinţate în aceeaşi stare în care le-a primit, la 

încetarea din orice cauză a contractului de folosință gratuită. 
 

4.2 Obligațiile comodantului  sunt următoarele: 

 
a) să predea bunurile mobile, prevăzute la pct. 2.1 din contract, către comodatar pe 

bază de proces verbal de predare-primire, care va conține starea tehnică a 
acestora, inclusive dotările și consumabilele predate. 

b) să nu-l împiedice pe comodatar să folosească bunurile până la termenul stabilit 
la punctul 2.2; 

 
 

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 
5.1 Raporturile contractuale încetează prin restituirea bunurilor, în stare 

corespunzătoare, la termenul prevăzut în contract sau la termenul prevăzut în 
solicitarea comodantului. 

5.2  În caz de nerespectare a obligațiilor de către comodatar, comodantul poate cere 
rezilierea contractului. 

 
VI. FORȚA MAJORĂ 

 
6.1 Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen 

sau/de executarea în mod necorspunzător - total sau partial - a oricărei obligații 
care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa 
cum este definită de lege. 

6.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen 
de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea 
limitării consecințelor lui. 

6.3 Dacă în termen de 5 zile, de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 
părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără 
ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese. 
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VII. NOTIFICĂRI 

 
7.1 În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre 

acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută 
în partea introductivă a prezentului contract. 

7.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de 
destinatar la data menționată de Oficiul poștal primitor pe această confirmare. 

7.3 Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi 
lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

7.4  Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt 
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele 
precedente. 

 
VIII. LITIGII 

 
8.1 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract 

sau rezulatate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate 
pe cale amiabilă de reprezentanții lor. 

8.2  În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor 
adresa instanțelor judecătorești competente. 

 
IX. CLAUZE FINALE 

  
9.1  Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte contractantă. 
 
 
 

                  COMODANT,                                                            COMODATAR, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI              Serviciul Public Județean de Administrarea  

Domeniului Public și Privat al județului Galați 

             PREŞEDINTE,                                                         

           COSTEL FOTEA 

 
       DIRECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE                                 

                         Director executiv,                                                
                           Stoica George 

 
   DIRECŢIA PATRIMONIU 

                      Director executiv, 
                     Constantin Cristea 

                                                                            
                  SERVICIUL CONTENCIOS  
                  ŞI PROBLEME JURIDICE 
                            Șef serviciu, 
                        Mișurnov Andrei 
               
             CONTROL FINANCIAR-PREVENTIV 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI 
Nr. 6516/22.06.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
  

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind transmiterea unor 
bunuri mobile în folosință gratuită Serviciului Public Județean de Administrare a 

Domeniului Public și Privat al județului Galați și aprobarea contractului de 
folosință gratuită pentru bunurile respective 

 
 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, 
domnul Costel Fotea propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind transmiterea 
unor bunuri mobile în folosință gratuită Serviciului Public Județean de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al județului Galați și aprobarea contractului de folosință 
gratuită pentru bunurile respective. 

Având în vederea necesitatea asigurării activității de deszăpezire în iarna 2018-

2019, pentru a preîntâmpina blocajele în traficul auto și căderile de zăpadă abundente 

pe drumurile județene și asigurarea circulației rutiere în condiții normale, Consiliul 

Județean Galați a primit, în folosință gratuită, de la Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași 

– Secția Drumuri Naționale Galați, 2 autofreze pentru zăpadă. 

Având în vedere prevederile pct. 4.2 lit. f) din Contractul de comodat nr. 

2143/14.02.2018 [„bunurile (cele 2 autofreze) vor putea fi transmise în folosință gratuită 

numai unei instituții sau unități subordonate Consiliului Județean Galați pentru a fi 

folosite doar în scopul destinației lor”], contract încheiat între Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași 

– Secția Drumuri Naționale Galați și Consiliul Județean Galați, se impune transmiterea, 

în folosință gratuită, a acestor bunuri Serviciului Public Județean de Administrare a 

Domeniului Public și Privat al județului Galați, instituție aflată în subordinea Consiliului 

Județean Galați. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- prevederile art. 2146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările 
şi completările ulterioare [„Împrumutul de folosinţă este contractul cu titlu gratuit 
prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte 
părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l 
restitui după un anumit timp”]; 

- prevederile art. 2147 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările 
şi completările ulterioare [„Dacă nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice 
persoană care are dreptul de a folosi bunul poate fi comodant”]; 

- prevederile art. 2148 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările 
şi completările ulterioare [„(1) Comodatarul este ţinut să păzească şi să 
conserve bunul împrumutat cu prudenţa şi diligenţa unui bun proprietar și (2) 
Comodatarul nu poate folosi bunul împrumutat decât în conformitate cu 
destinaţia acestuia determinată prin contract ori, în lipsă, după natura bunului. El 
nu poate permite unui terţ să îl folosească decât cu aprobarea prealabilă a 
comodantului”]; 



- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Consiliul 

judeţean are atribuții privind gestionarea patrimoniului judeţului”]; 

- prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare [„În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul 

judeţean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar 

pentru serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, [ … ]”];  

- prevederile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„În exercitarea 

atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii 

membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de 

organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate”]; 

         

       În concluzie, considerăm că proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte 

condiţiile legale și poate fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în 

forma prezentă. 

 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                                    Constantin Cristea 
 
 

DIRECŢIA ECONOMIE                                        DIRECTOR EXECUTIV, 
ŞI FINANŢE                                                                          George Stoica 

 
 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                              DIRECTOR EXECUTIV, 
REGIONALĂ                                                                     Camelia Epure 

 
 

DIRECŢIA  ARHITECT ŞEF             DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                              Mărioara Dumitrescu  

 
 

SERVICIUL CONTENCIOS ŞI                                    ŞEF SERVICIU, 
PROBLEME JURIDICE                                                     Andrei Mișurnov 
 
 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 6516 din 22.06.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind transmiterea unor bunuri 
mobile în folosință gratuită Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului 

Public și Privat al județului Galați și aprobarea contractului de folosință gratuită pentru 
bunurile respective 

 
 
 

În Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea  domeniului public al judeţului 

Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Galaţi, cu modificările şi 

completările ulterioare, figurează și drumurile de interes județean, proprietatea județului 

Galați. 

Având în vederea necesitatea asigurării activității de deszăpezire în iarna 2018-2019, 

pentru a preîntâmpina blocajele în traficul auto și căderile de zăpadă abundente pe drumurile 

județene și asigurarea circulației rutiere în condiții normale, Consiliul Județean Galați a primit, 

în folosință gratuită, de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., 

prin Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași – Secția Drumuri Naționale Galați, 2 autofreze 

pentru zăpadă. 

Având în vedere prevederile pct. 4.2 lit. f) din Contractul de comodat nr. 

2143/14.02.2018 [„bunurile (cele 2 autofreze) vor putea fi transmise în folosință gratuită 

numai unei instituții sau unități subordonate Consiliului Județean Galați pentru a fi folosite 

doar în scopul destinației lor”], contract încheiat între Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A., prin Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași – Secția Drumuri 

Naționale Galați și Consiliul Județean Galați, se impune transmiterea, în folosință gratuită, a 

acestor bunuri Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al 

județului Galați, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Galați. 

Faţă de cele menţionate, solicit raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 

de buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială şi al Comisiei de 

specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, 

lucrări publice și de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi 

supunerea spre dezbatere ședinței în plen a Consiliului Judeţean Galaţi a proiectului de 

hotărâre anexat. 

 

  
P R E Ş E D I N T E, 

 

Costel Fotea                                                                                                 

                                                                              
 
 
 
 


