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R O M Â N I A 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                          

 

HOTĂRÂRE 

privind darea în folosință gratuită a unor echipamente achiziționate în cadrul proiectului 

”Investiții pentru o zonă sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse – ISR ” (Investments for a 

safe region: Giurgiu County and Rousse District – ISR)”, cod identificare 15.3.1.023, cod e- Ms 

ROBG 135 către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.14080 din 29 octombrie 2020 al preşedintelui, 

avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul 

Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei juridică, 

ordine publică şi situații de urgență, Raportul de specialitate nr.14081 din 29 octombrie 2020 al 

Direcţiei logistică, managementul spitalelor și patrimoniu; 

             Văzând prevederile art.297 alin.(1) lit.d) și art.349 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

prevederile Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu; 

Ținând cont de prevederile art.173 alin.(1) lit c) și art. 178 alin (2) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

             Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită a unor echipamente achiziționate în cadrul 

proiectului ”Investiții pentru o zonă sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse - ISR” 

(Investments for a safe region: Giurgiu County and Rousse District – ISR), cod identificare 

15.3.1.023, cod e- Ms ROBG 135 către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vlașca” al 

județului Giurgiu, pe o durată de 10 ani. 

             Art.2. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu să semneze 

contractul de comodat prezentat în Anexa I la prezenta hotărâre. 

             Art.3. Predarea – primirea echipamentelor se va face conform contractului de comodat 

încheiat între Consiliul Judeţean Giurgiu şi reprezentanții legali ai Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri. 

             Art .4. Direcţia logistică, managementul  spitalelor și patrimoniu și Direcția economică 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată și Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu. 

                

     

 PRESEDINTE,                                                                     

             Dumitru Beianu                                                                                                    

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                    Nina Carmen Crișu 
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