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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

                                                                                                                         

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea dării în folosință gratuită Sindicatului Asistenților Medicali din Serviciul Județean de 

Ambulanță Giurgiu a unor echipamente (lămpi bactericide) achiziționate de către Consiliul Județean 

Giurgiu 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
întrunit în ședință extraordinară 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.17057 din 15 decembrie 2020 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.17058 din 15 decembrie 2020 al Direcţiei logistică, managementul spitalelor 

și patrimoniu; 

- avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.d), alin.5 lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.g), 

art.197 alin.(1), (3)-(5) art.198 alin.(1)-(2) art.200, art.297 alin.(1) lit.d) și art.349 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi 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 aprobă darea în folosință gratuită Sindicatului Asistenților Medicali din Serviciul 

Județean de Ambulanță Giurgiu, pentru o perioadă de 5 ani, a unor echipamente (lămpi bactericide) 

achiziționate de către Consiliul Județean Giurgiu, după cum urmează: 

1. lămpi bactericide adaptabile pentru prindere pe stativ – 32 buc, având o valoare de 

42.649,60 lei inclusiv TVA, respectiv 1.332,80 lei cu TVA/buc, necesare dotării autosanitarelor; 

2. lămpi bactericide dublă sterilizare – 5 buc, având o valoare de 2.165,80 lei inclusiv TVA,  

respectiv 433,16 lei cu TVA/buc, necesare dotării unor încăperi.  

Art.2. Se aprobă contractul de comodat conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3. Predarea – primirea echipamentelor (lămpilor bactericide) se va face între Consiliul 

Judeţean Giurgiu şi reprezentanții legali ai Sindicatului Asistenților Medicali din Serviciul Județean de 

Ambulanță Giurgiu, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.4. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu să semneze contractul de 

comodat. 

Art.5. Prezenta hotărâre va fi înaintată Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate și Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu care o va 

comunica Sindicatului Asistenților Medicali din Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu, pentru ducere 

la îndeplinire. 

 

 

    PRESEDINTE,                                                                     

     Dumitru Beianu                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                                Aurelia Brebenel 

 

Giurgiu,22 decembrie 2020 

Nr.154 

 

Adoptă cu 29 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 30 consilieri în 

funcție. 
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Anexa.nr.I 
la Hotărârea nr.154 din 22 decembrie 2020 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

CONTRACT DE COMODAT 

nr………..data………… 

 

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
1.1. Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, str. 

Bucureşti nr. 10, cod poştal 080045, judeţul Giurgiu, având codul de identificare fiscală R 
4938042, reprezentat prin Dumitru Beianu – preşedinte, în calitate de comodant 
 

și 
 
1.2. SINDICATUL ASISTENȚILOR MEDICALI DIN SERVICIUL DE AMBULANȚĂ 

JUDEȚEAN  GIURGIU, cu sediul în municipiul  Giurgiu, str.Tineretului, bloc 28C/613, 
sc.A, et.2, ap.8, CIF/Cod fiscal: 42763377,  reprezentată legal prin Badana Iulia Ioana, în 
calitate de comodatar, 

 

au convenit încheierea prezentului contract de comodat (denumit în continuare ,,contract”) cu 

respectarea următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul contractului îl constituie cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de 

folosinţă asupra următoarelor echipamente (lămpi bactericide), destinate dotări 

ambulanțelor:  

                    1. lămpi bactericide adaptabile pentru prindere pe stativ – 32 buc, valoare lei 

inclusiv          TVA = 42.649,60 

                    2. lămpi bactericide dublă sterilizare – 5 buc, valoare lei inclusiv TVA = 2.165,80 

      achiziționate de către Consiliul Judeţean Giurgiu; 

2.2. Predarea-primirea bunurilor descrise  la pct. 2.1. va fi consemnată într-un proces- verbal ce 

va    constitui anexa nr. 1 la prezentul contract. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Durata  prezentului contract este de 5 ani, începând de la data semnării.  
3.2. Durata prevăzută la alin.(1) se poate prelungi cu acordul părţilor, prin act adiţional. 
  

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

4.1. Obligaţiile comodantului: 
a) Să predea comodatarului bunurile, în bună stare, începând cu data semnării prezentului 
contract şi a procesului verbal de predare-primire a bunurilor; 
b) Să nu stânjenească pe comodatar în exercitarea dreptului de folosinţă asupra bunurilor şi să nu 
facă acte ce ar putea restrânge folosinţa acestuia; 
c) Să nu închirieze/înstrăineze bunurile care fac obiectul prezentului contract vreunui terţ pe 
toată perioada de valabilitate a prezentului; 
4.2. Obligaţiile comodatarului: 
a) Să păstreze în bune condiţii bunurile, să nu le degradeze sau deterioreze; 
b) Să folosească bunurile numai potrivit destinaţiei lor; 
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c) Să suporte toate cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunurilor ce 
fac obiectul contractului; 
d) Să efectueze pe cheltuiala sa lucrările de întreținere ale bunurilor ce fac obiectul contractului; 
e) Să răspundă de distrugerea totală sau parţială a bunurilor care s-ar datora culpei sale, 
suportând contravaloarea acestora la preţul de achiziţie; 
f)  Să permită comodantului să controleze modul cum sunt folosite bunurile şi starea acestora 
oricând, pe toată perioada de derulare a contractului, cu o notificare prealabilă; 
g)  Să restituie comodantului, la expirarea prezentului contract, bunurile acestuia. 
h) Să notifice comodantului, în termen de maxim 24 de ore de la producere, orice defecţiune sau 
degradare a bunurilor ce fac obiectul prezentului; 
 
 
V. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT 

5.1. În prezentul contract forţa majoră/cazul fortuit vor fi interpretate ca fiind evenimente mai 

presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu puteau fi 

prevăzute la momentul încheierii contractului şi care fac imposibilă executarea şi, respectiv, 

îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 

inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, 

enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă; nu este considerat forţă majoră/caz fortuit un 

eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

5.2.Forţa majoră/cazul fortuit exclud răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea 

pericolul, dacă nu a folosit bunul contrar destinaţiei şi dacă nu l-a restituit comodantului la 

termenul prevăzut de prezentul contract; 

 

 

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

6.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

a)  prin restituirea bunurilor, în stare corespunzătoare, la termenul prevăzut în contract; 

b)  prin acordul părţilor; 

c) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de comodat de către una dintre 

părţi, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea unilaterală a contractului. 

 

 

VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 

7.1. În accepţiunea părţilor 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. Partea care invocă o cauză de încetare a prezentului contract o va notifica celeilalte părţi cu 

30 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele. 

7.3. Prezentul contract poate fi  modificat prin act adiţional încheiat între părţile contractante, în 

formă scrisă. 

 
 

VIII. LITIGII 
8.1. Părţile convin ca toate neînţelegerile privind derularea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sã fie rezolvate pe cale amiabilã de către 

reprezentanţii lor. 
8.2. În cazul în care nu este posibilã rezolvarea litigiilor pe cale amiabilã, pãrţile se vor adresa 
instanţelor judecãtoreşti competente. 
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IX. CLAUZE FINALE 

9.1. Prezentul contract  a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

                   COMODATANT                                                  COMODATAR 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU                  Sindicatul Asistenților Medicali din cadrul 

                     PREŞEDINTE                                  Serviciului Județean de Ambulanță Giurgiu 

 PREȘEDINTE, 

             DUMITRU BEIANU                                                         Bădană Iulia Ioana 

 

 

 

                 Avizat economic,                                                          Avizat economic, 

          DIRECTOR EXECUTIV   

           Stănculescu Florentina 

 

 

 

                  Avizat Juridic,                                                            Avizat Juridic, 

         DIRECTOR EXECUTIV 

                 Nina Carmen Crișu 

 

 

 

         DIRECTOR EXECUTIV 

                  Daniela Burcea 
 


