HOTĂRÂREA NR. _____
din ___________________ 2021
privind: atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unui bun mobil aparţinând
domeniului privat al Judeţului Galaţi și aflat în administrarea Consiliului Județean Galați,
către Asociația „SMURD” Galaţi
Iniţiator: Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11765/22.10.2021

Consiliul Județean Galați;
Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Galați;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget - finanțe, strategii,
studii și prognoză economico-socială a Consiliului Județean Galați și al Comisiei de
specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii,
lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură, ale Consiliului
Judeţean Galaţi;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 186/2020 privind aprobarea
parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația „SMURD”
Galați în vederea realizării proiectului „Autospecială intervenție tip mașină medic de
urgență”;
Având în vedere prevederile art. 108 lit. d), art. 355 şi art. 362 alin. (2) şi (3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2.146 – 2.157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (4) lit. b) și alin. (5) lit. h) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a „Autospecialei
intervenție tip mașină medic de urgență” – marca Toyota Land Cruiser, tip J15TM, varianta
OKR160, complet echipată, aparţinând domeniului privat al Judeţului Galaţi și aflat în
administrarea Consiliului Județean Galați, către Asociația „SMURD” Galaţi.
Art.2. (1) Se aprobă contractul de împrumut de folosinţă (comodat), cuprins în Anexa ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea contractului
de împrumut de folosinţă.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică către Asociației „SMURD” Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
COSTEL FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,

Ionel Coca

Director executiv adjunct,
Sorin Hălășag
Șef serviciu,
Eugenia Pufu
21.10.2021

HOTĂRÂREA Nr. _____ din __________ 2021
pag. nr. 2
ANEXĂ
JUDEŢUL GALAŢI
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

ASOCIAȚIA „SMURD”
GALAŢI

Nr. ___________ din ____________

Nr. _____________ din ____________

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ
(COMODAT)

I.

PĂRŢILE CONTRACTANTE

JUDETUL GALATI prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr. 7,
judeţul Galaţi, având cod de înregistrare fiscală 3127476, telefon: 0236-417222, fax: 0236-460703,
reprezentat de Preşedinte Costel FOTEA, în calitate de COMODANT, pe de o parte
şi
ASOCIAȚIA „SMURD” GALAŢI cu sediul în Galaţi, Bld. Dunărea nr. 42, bl. B6, sc. 2, et. 4, ap.
36, Județul Galați, având cod fiscal 19103554, reprezentată prin Președinte Costică Voicu, în
calitate de COMODATAR, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă (comodat), cu respectarea
următoarelor clauze:
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Comodantul acordă comodatarului sub formă de împrumut cu titlu gratuit „Autospeciala
intervenție tip mașină medic de urgență” – marca Toyota Land Cruiser, tip J15TM, varianta
OKR160, complet echipată, cu numărul de inventar 50104 și valoarea de inventar 636.562,50 lei,
2.1.

având datele de identificare:
- serie şasiu (număr de identificare) – JTEBR3FJ90K177775,
- cod/serie motor – 1GD-FTV / 8617520,
- număr național de registru: AF182G3D11KA1E6.
III.

DURATA CONTRACTULUI

3.1.
3.2.

3.4.

Părţile au convenit să încheie prezentul contract pe o perioadă de 5 ani.
Contractul se prelungeşte de drept, în aceleaşi condiţii şi pentru aceeaşi perioadă, dacă
niciuna dintre părţi nu îşi manifestă expres şi în scris intenţia de a înceta contractul cu cel
puţin 60 zile înainte de data expirării termenului pentru care s-a încheiat.
Predarea bunului mobil prevăzut la punctul 2.1. va avea loc pe bază de proces-verbal de
predare primire, care se va încheia în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a
prezentului contract.
Executarea contractului va începe de la data procesului verbal de predare – primire.

IV.

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1.

Obligaţiile comodantului sunt următoarele:
a) să predea comodatarului în bună stare/funcţionale bunul mobil prevăzut la
punctul 2.1;
b) să nu-l împiedice pe comodatar să folosească bunul până la termenul convenit;
c) să instruiască comodatarul în legătură cu folosinţa şi exploatarea bunului
împrumutat, în funcţie de destinaţia sau natura acestuia.
Obligaţiile comodatarului sunt următoarele:
a) să folosească bunul împrumutat conform destinaţiei sau naturii acestuia;
b) să asigure resursele financiare pentru exploatarea și funcționarea în condiții
corespunzătoare a bunului mobil prevăzut la punctul 2.1. și a tuturor dotărilor,
inclusiv plata tuturor obligațiilor legale ce decurg din utilizarea acestora;
c) să nu permită terţilor folosirea bunului împrumutat decât cu acordul scris al

3.3.

4.2.
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comodantului;
d) să exploateze, să păzească şi să conserve bunul împrumutat cu prudenţa şi
diligenţa unui bun proprietar;
e) să repare integral prejudiciul creat ca urmare a pierderii, furtului şi/sau deteriorării
bunului, din culpa sa, printr-una din următoarele forme:
i. înlocuirea bunurilor pierdute, furate sau distruse/deteriorate iremediabil cu
bunuri identice;
ii. repararea pe cheltuiala proprie a bunurilor deteriorate, în vederea aducerii
acestora la starea iniţială;
iii. achitarea contravalorii reparaţiilor efectuate de comodant la bunurile
deteriorate, determinată conform dispoziţiilor legale în vigoare;
iv. plata contravalorii bunurilor pierdute, furate sau distruse/deteriorate iremediabil,
înlocuite de comodant, determinate conform dispoziţiilor legale în vigoare;
f) să nu cesioneze parţial sau total drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezentul
contract;
g) să restituie bunul ce a făcut obiectul prezentului contract la încetarea acestuia.
V. ALTE CLAUZE
5.1.
5.2.

5.3.

Riscul deteriorării sau pieirii fortuite a bunurilor ce fac obiectul prezentului contract se
suportă potrivit prevederilor Codului Civil.
Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pieirea în tot sau în parte a bunului
împrumutat, dacă:
a) întrebuinţează bunul contrar destinaţiei pentru care a fost împrumutat;
b) prelungeşte folosinţa bunului după expirarea duratei împrumutului/încetarea
contractului şi nu dovedeşte că bunul ar fi pierit şi la comodant;
c) ar fi putut salva bunul împrumutat înlocuindu-l cu bunul său, sau dacă, bunurile fiind în
pericol, a preferat bunurile sale lăsând să piară pe cel împrumutat, indiferent de
valoarea acestora;
d) permite folosirea de către terţi a bunului împrumutat fără acordul prealabil al
comodantului.
Comodatarul nu are drept de retenţie asupra bunurilor pentru obligaţii ce s-ar naşte în
sarcina comodantului.

VI.

ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI

6.1.

Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe
judecătoreşti:
a) prin ajungerea la termen;
b) prin acordul părţilor, înainte de termen, la solicitarea prealabilă a uneia din părţi;
c) comodatarul îşi încetează activitatea, în condiţiile legii.
Nerespectarea în mod culpabil de către una dintre părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul
contract dă dreptul părţii lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nici o altă
formalitate şi fără nici o altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Rezilierea îşi produce
efectele de la data împlinirii termenului stabilit prin notificare.
Comodantul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de comodat în cel mult 30
de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât
îndeplinirea contractului de comodat ar fi contrară intereselor comodantului.
Partea care invocă o cauză de reziliere sau denunţare unilaterală a prevederilor prezentului
contract, va notifica cealaltă parte, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea sau
denunţarea unilaterală urmează să-şi producă efectele.
Rezilierea sau denunţarea unilaterală a prezentului contract nu va avea niciun efect asupra
obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
În situaţia încetării contractului conform punctelor 6.1, 6.2 comodatarul are obligaţia de
restituire a bunului în termen de 15 zile de la data la care încetarea urmează să-şi producă
efectele.
În situaţia în care comodantul, urmare apariţiei unei nevoi urgente şi neprevăzute are nevoie
de bunul împrumutat sau în situaţia în care comodatarul îşi încalcă obligaţiile asumate prin

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.
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6.9.

prezentul contract, comodantul poate solicita restituirea de îndată, anticipată, a bunului
împrumutat.
Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat
încetarea contractului.
În ceea ce priveşte obligaţia de restituire, prezentul contract constituie titlu executoriu.

VII.

SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR

6.8.

7.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat dă dreptul părţii lezate de a pretinde plata de daune-interese.
VIII.

CAZUL FORTUIT SAU DE FORŢĂ MAJORĂ

8.1.

Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de
executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în
baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile,
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor
lui.
Dacă în termen de 7 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au
dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele
să pretindă daune-interese.
Cazul fortuit sau de forţă majoră exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut
prevedea pericolul şi dacă nu a folosit bunurile contrar destinaţiei.

8.2.

8.3.

8.4.
IX.

CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI

9.1.

O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara
acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de
derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va
face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea
îndeplinirii contractului.
O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă
parte contractantă;
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire;
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

9.2.

9.3.

X.

NOTIFICĂRI

10.1.

În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă, în scris, la adresa/sediul prevăzut în partea
introductivă a prezentului contract.
Dacă confirmarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi
lucrătoare după cea în care a fost expediată.
Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la pct.10.1 şi 10.2.

10.2.
10.3.

XI.

LITIGII

11.1.

Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale
amiabilă de reprezentanţii lor.
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11.2.
XII.

Dacă neînţelegerile nu se rezolvă pe cale amiabilă, litigiul va fi transmis spre soluţionare
instanţelor judecătoreşti competente.
LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

12.1.
12.2.

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile vor respecta art. 2.146 – 2.157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, care se completează cu dispoziţiile relevante din
cuprinsul Cărţii V – „Despre obligaţii” ale aceluiaşi act normativ. De asemenea, părţile se vor
supune reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a
Tribunalului de Primă Instanţă şi se vor asigura că personalul salariat sau aflat sub contract
cu acestea, conducerea, subordonaţii şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune
de asemenea aceloraşi legi şi reglementări.

XIII.

CLAUZE FINALE

13.1.

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară
sau ulterioară încheierii lui.
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele cu
aceeaşi valoare juridică şi intră în vigoare la data semnării de către ultima parte
contractantă.

13.2.

13.3.

COMODANT

COMODATAR

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

ASOCIAȚIA „SMURD” GALAŢI

PREŞEDINTE

PREȘEDINTE

COSTEL FOTEA

COSTICĂ VOICU

DIRECŢIA ECONOMIE FINANŢE,
Director executiv
George STOICA
DIRECŢIA PATRIMONIU,
Director executiv adjunct
Sorin HĂLĂȘAG
SERVICIU CONTENCIOS ŞI PROBLEME
JURIDICE,

VIZAT CFP

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 11765/22.10.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe
termen limitat, a unui bun mobil aparţinând domeniului privat al Judeţului Galaţi și aflat în
administrarea Consiliului Județean Galați, către Asociația „SMURD” Galaţi

Asociația „SMURD” Galați s-a înființat prin libera exprimare a voinței de asociere a
membrilor

fondatori,

în

conformitate

cu

legislația

referitoare

la

organizațiile

neguvernamentale din România, în vederea desfășurării unor activităţi în interesul
colectivităţii, respectiv crearea unei componente comunitare integrate la nivelul Judeţului
Galaţi. Asociația asigură resurse umane și materiale necesare pentru îmbunătățirea
activităților instituțiilor abilitate în domeniul situațiilor de urgență și derulează activități de
instruire a populației în vederea acordării primului ajutor în situații de urgență.
În vederea realizării Proiectului „Autospecială intervenție tip mașină medic de
urgență”, Asociația „SMURD” Galaţi a fost selectată, în urma procedurii organizate de
Consiliul Județean Galați, ca și partener entitate de tip privat.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 186/2020 a fost aprobat
parteneriatul între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația „SMURD” Galați
în vederea realizării proiectului „Autospecială intervenție tip mașină medic de urgență”.
Principalul obiectiv al acestei asocieri îl reprezintă dezvoltarea serviciilor în domeniul
situațiilor de urgență prin utilizarea unei autospeciale de intervenție tip mașină medic de
urgență, în cadrul unor activități de binefacere.
În cadrul parteneriatului, contribuția Consiliului Județean Galați a constat în
asigurarea resurselor financiare reprezentând cheltuieli cu achiziția unei autospeciale
intervenție cu dotări complete, precum și derularea procedurilor de achiziție a autospecialei
de intervenție tip mașină medic de urgență și a dotărilor aferente acesteia.
Contribuția principală a Asociației „SMURD” Galați o reprezintă coordonarea
organizării evenimentelor de binefacere din domeniul situațiilor de urgență în perioada august
2020 – decembrie 2025, precum și asigurarea infrastructurii și logisticii necesare desfăşurării
în bune condiţii a evenimentelor, asigurarea instruirii pentru utilizarea și exploatarea în
condiții adecvate a autospecialei de intervenție, asigurarea resurselor financiare pentru
exploatarea și funcționarea în condiții corespunzatoare a tuturor bunurilor date în folosință în
cadrul acestui proiect, inclusiv plata tuturor obligațiilor legale ce decurg din utilizarea acestor

bunuri,

asigurarea

resurselor materiale

şi financiare

pentru

buna

desfăşurare

a

evenimentelor.
În consecință, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de fiecare partener în parte,
propunem atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a „Autospecialei intervenție
tip mașină medic de urgență” – marca Toyota Land Cruiser, tip J15TM, varianta OKR160,
complet echipată, aparţinând domeniului privat al Judeţului Galaţi și aflat în administrarea
Consiliului Județean Galați, către Asociația „SMURD” Galaţi.
Faţă de cele expuse, solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor interesate
din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, avizul 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 şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură, ale Consiliului
Judeţean Galaţi.
Solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

Director executiv adjunct,
Sorin Hălășag
Șef serviciu,
Eugenia Pufu
21.10.2021

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 11765/22.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind atribuirea în folosinţă gratuită,
pe termen limitat, a unui bun mobil aparţinând domeniului privat al Judeţului Galaţi și aflat
în administrarea Consiliului Județean Galați, către Asociația „SMURD” Galaţi
Prin referatul de aprobare, iniţiatorul, domnul Costel FOTEA - Preşedintele
Consiliului Judeţean Galaţi, propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind atribuirea
în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unui bun mobil aparţinând domeniului privat al
Judeţului Galaţi și aflat în administrarea Consiliului Județean Galați, către Asociația
„SMURD” Galaţi.
Asociația „SMURD” Galați s-a înființat prin libera exprimare a voinței de asociere a
membrilor fondatori, în conformitate cu legislația referitoare la organizațiile
neguvernamentale din România, în vederea desfășurării unor activităţi în interesul
colectivităţii, respectiv crearea unei componente comunitare integrate la nivelul Judeţului
Galaţi. Asociația asigură resurse umane și materiale necesare pentru îmbunătățirea
activităților instituțiilor abilitate în domeniul situațiilor de urgență și derulează activități de
instruire a populației în vederea acordării primului ajutor în situații de urgență.
În vederea realizării Proiectului „Autospecială intervenție tip mașină medic de
urgență”, Asociația „SMURD” Galaţi a fost selectată, în urma procedurii organizate de
Consiliul Județean Galați, ca și partener entitate de tip privat.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 186/2020 a fost aprobat
parteneriatul între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația „SMURD”
Galați în vederea realizării proiectului „Autospecială intervenție tip mașină medic de
urgență”.
Principalul obiectiv al acestei asocieri îl reprezintă dezvoltarea serviciilor în
domeniul situațiilor de urgență prin utilizarea unei autospeciale de intervenție tip mașină
medic de urgență, în cadrul unor activități de binefacere.
În cadrul parteneriatului, contribuția Consiliului Județean Galați a constat în
asigurarea resurselor financiare reprezentând cheltuieli cu achiziția unei autospeciale
intervenție cu dotări complete, precum și derularea procedurilor de achiziție a
autospecialei de intervenție tip mașină medic de urgență și a dotărilor aferente acesteia.
Contribuția principală a Asociației „SMURD” Galați o reprezintă coordonarea
organizării evenimentelor de binefacere din domeniul situațiilor de urgență în perioada
august 2020 – decembrie 2025, precum și asigurarea infrastructurii și logisticii necesare
desfăşurării în bune condiţii a evenimentelor, asigurarea instruirii pentru utilizarea și
exploatarea în condiții adecvate a autospecialei de intervenție, asigurarea resurselor
financiare pentru exploatarea și funcționarea în condiții corespunzatoare a tuturor bunurilor
date în folosință în cadrul acestui proiect, inclusiv plata tuturor obligațiilor legale ce decurg
din utilizarea acestor bunuri, asigurarea resurselor materiale şi financiare pentru buna
desfăşurare a evenimentelor.
În consecință, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de fiecare partener în
parte, se propune atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a „Autospecialei
intervenție tip mașină medic de urgență” – marca Toyota Land Cruiser, tip J15TM, varianta
OKR160, complet echipată, aparţinând domeniului privat al Judeţului Galaţi și aflat în
administrarea Consiliului Județean Galați, către Asociația „SMURD” Galaţi.
Bunul face parte din domeniul privat al judeţului Galaţi şi, conform prevederilor art.
355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, „Bunurile care fac parte din domeniul privat al
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se află în circuitul civil şi se supun regulilor
prevăzute de Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, dacă prin lege nu
se prevede altfel”.

Astfel, modelul contractului de împrumut de folosinţă (comodat) este în concordanţă
cu prevederile art. 2.146 – 2.157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, comform cărora:
- art. 108 lit. d) „Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile
prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau
privat, local sau judeţean, după caz, să fie: […] lit. d) date în folosinţă gratuită instituţiilor
de utilitate publică”;
- art. 355 „Bunurile care fac parte din domeniul privat al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale se află în circuitul civil şi se supun regulilor prevăzute de Legea nr.
287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, dacă prin lege nu se prevede altfel.”;
- art. 362 alin. (2) „Bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale pot
fi date în folosinţă gratuită, pe termen limitat, după caz, persoanelor juridice fără scop
lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor
publice”;
- art. 362 alin. (3) „Dispoziţiile privind darea în administrare, concesionarea,
închirierea şi darea în folosinţă gratuită a bunurilor aparţinând domeniului public al statului
sau al unităţilor administrativ-teritoriale se aplică în mod corespunzător”
- art. 173 alin. (4) lit. b) „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c),
consiliul judeţean: […] lit. b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea,
închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate privată a judeţului, după
caz, în condiţiile legii”;
- art. 173 alin. (5) „Consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean
privind: […] lit. h) situațiile de urgență”;
- art. 182 alin. (1) „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă
hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”;
- art. 196 alin. (1) „În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei
publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau
individual, după cum urmează: lit. a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri”;
- art. 196 alin. (2) „În organizarea executării sau executării în concret a legii,
autorităţile deliberative şi cele executive adoptă, emit sau încheie, după caz, şi alte acte
juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii”.
În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate.
Direcția Economie și
Finanțe
Director executiv,
George Stoica

Direcția de Dezvoltare
Regională
Director executiv,
Laura-Delia Angheluţă

Direcţia Programe
Director executiv,
Camelia Epure

Direcția Arhitect Șef
Arhitect Șef,

Direcția Patrimoniu
Director executiv adjunct,
Sorin Hălășag

Direcţia Tehnică
Director executiv,
Radu Măciucă

Serviciul Contencios și
Probleme juridice

