
Proiect nr. 41fu06.10.2022

ROMANIA
JUDETUL GruRGIU

CONSILIUL ruDETEAN GIURCIU

SF'RETAR
Aurelia

PROIECT DE HOTARARE
privind incheierea unui contract de comoalat intre Judelul Giurgiu, prin Consiliul Judetean Giurgiu $i

Inspectomtul pentru Situalii de UrgenF''Vlaqca-' al judelului Giurgiu

CONSILIUL JUDETEAN GIIJRGIU,
intrunit in Sedinltr extraordinare,

Avard in vedere:
- refemtul de aprobare nr.19509 din 06 octombrie 2022 al PreFdintelui;
- raportul de specialitate ff.19516 din 06 octombrie 2022 al Directiei Patrimoniu, coordonare serwicii
publice de hteres judetean li administrativ;
- a&esa nr.18307 din 15 septembrie 2022 a Compartimentului Programe ti proiecte europete din cadrul
Consiliului Judetean Giursiu
- avizut nr.!!f']!-!Q-. u 0i2 al Comisieijuridice. ordine publics 1i situalii de urgenp:
- prevederile art.173 alin.(l) lit.f), art.l82 alir(l) $i alin.(4) raportat la art.l39 alin.(3) lit.g), art.197
alh(l), (3)-(5), art.200, art.355 din O.U.G. nr.57l2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi

completarile ulterioare;
- prevederile art.2.146-2.157 din Codul Civil aprobat prin Legea nr.287l2009, republicat, cu modificirile
gi completerile ulterioare;

in temeiul art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de Urgenld a Guvemului nr.57l2019 privind Codul
admioistrativ, cu modifi ctrrile $i completirile ulterioare,

Hor;.R;.$rE:
Art.l. Se aprobtr incheierea unui contract de comodat intre Judetul Giurgiu, prin Consiliul

Judetean Giurgiu $i [nspectoratul pentru Situatii de Urgentd "Vlatca" al judetului Ciurgiu, conform
arcxei care face parte inte$ante din prezenta hotir.ire.

Art.2. Bunurile care fac obiectul cofiractului de coilodat apa4in domeniului privat al Judetului
Giurgiu, $i se regasesc in anexa la contractul de comodat.

Art.3. Se imputemiceqte pre$edintele Consiliultri Judelean Giurgiu sa semneze contractul de

Art.4. Predarea-primirea echipamentelor achizitionate in cadnrl proiectului ,,Partnemhips for
Overcomitrg the Disasters for a safe region"(,,Parteneriate pentru preventea dezastrelor pentru o reglune
sigura) cod e-MS: ROBG427, se va realiza in termen de 30 de zile de la data inhlrii ln vigoare a
prezentei hotdrari.

Art.s. Prezenta hoterere se comunica lnstitutiei Prefectului-Judelul Giugiu in vederea exercitirii
controlului de legalitate, Direc(iei Patrimoniu, coordonar€ servicii publice de interes judeFan $i
administrativ ti lnspectomtului pentru Situatii de UrgenF,,Vla$ca" aljudefului Giurgiu, pentru ducere la
indeplinire qi se aduce la cunostinta publice prin grija seceretarului general aljudetului.
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la Hoterarea nr. I
Anexd

2022

a Consiliului Judetean Giurgiu

CONTRACT DE COMODAT

I. PARTILE CONTRACTANTE
l.l.Jude(ul Giurgiu prin CoDsiliul Judelean Giurgiu, cu sediul in municipiul

Giurgiu,Bulevardul Bucureiti ff.10, cod poqtal 080045, judelul Giurgiu, avAnd codul de

identificare fiscali R 4938042, reprezentat prin Dumitru Beianu - preledinte, in calitate de

comodant,
qi

1.2. Inspectoratul pentru Situa{ii de Urgen{i "Vlaqca" al judelului Giurgiu, cu sediul in
municipiul Gitrrgiu, str.Dorobanti ff.19, telefor]. 0246/211212. fax'. 02461212229, rc$ezentat de

It.col. Radu COVACI avinri funclia de inspector lef li col. Daniela NICOLESCU, avand

func1ia de contabil qef, in calitate de comodatar,

au convenit incheierea prezentului contract de comodat (denumit in continuaxe "contract") cu

respectarea umitoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contmctului il constituie cedarea, de cate comodant, cu titlu gatuit, a dreptului de

folosintA asupra echipamentelorfounurilor incluse in Anexa I a prezentului contract.

2.2.Predarea-primirea echipamentelorAunurilor descrise la pct.2.1. va fi consemnate intr-un
proces-verbal de predare-primire document ce va constitui anexa nr. 2 la prezentul contmct.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata prezentului contract este de 10 ani, cu incepere de la data semnirii cu posibilitatea de

prelungire pe perioad€ subsecvente, pdn act adilional.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Comodantul arc umiloarele obligalii:
a) Se predea comodal.arului echipamentele,bunurile qi toate accesoriile acestora, in buni stare de

funclionare, incepend cu data semnlrii prezentului contract 9i a procesului verbal de predare-

primire a bunurilor;
b) SA nu stanieneasci pe comodatar in exercitarea &eptului de folosinfi asupra bunurilor fi si nu

facd acte ce ar putea restrange folosinta acestora;
c) Sa nu inchideze/instaineze echipamentele/bunurile care fac obiectul prezentului contact
\,Teunui te4 pe toati perioada de valabilitate a prezentului contract.
d) Sd soliciie incetarea folosinlei gratuite Ei restituirea bunuilor, atunci cand interesul public
legitim o impune
4.2. Comodatal l arc un,itoarcle obligalii:
a) Sa pdstreze in bune condilii echipamentelefuunurile precum 9i accesoriile acestora, sa nu le
degradeze sau deterioreze;
b) Si foloseasca bunurile potrivit destinaliei in vederea cireia i-au fost acordate folosinla
gratuitS;
i.1 Sd suporte cheltuielile ocazionate de folosinla 9i intrelinerea bunurilor precum qi a

echipamentelor din dotarea acestora;
d) Si efectueze pe cheltuiala sa lucrdrile de reparaJii ale bunurilor ce face obiectul contractului
dupe expirarea pe oadei de gamnlie;
e) 3a raipundb de distrugerea totalA sau pa4iale a bunurilor care s-ar datora culpei sau neglijenlei
sale, suportand contravaloarea acestora, actualizata cu rata inflaliei i
0 Se pelmita comodantului se controleze modul cum sunt folosite echipamentele/ bunuile 9i
stareaicestora oricdnd, pe toati perioada de derulare a contractului, cu o notificare prealabil5;



V. RiSPUNDERE SI SANCTIUNI
5.1 (1) Constituie contlavenlii, dace nu sunt sdvarsite in astfel de condilii incat sa fie considerate,

potrivit legii penale, infracliuni, incdlcarea prevedeilor art.4.2 din prezentul Contract.
(2) Contavenliile previzute la alin.(l) se sanclioneazi cu amendd de la 5.000 lei la 15.000

1ei.

(3) Constatarca contraventiilor qi aplicarea sancliunilor se fac de citre persoane

imputemicite de comodant.

VI. REZILIEREA CONTRACTULUI
6.1 Nerespectarea obligaliilor asumate pdn prezentul contract de comodat de clte una dinte
pa4i, dn dreptul pd4ii lezate de a cere rezilierea unilaterala a contactului.

VII. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT
7.1. in prezentul contract fo4a majorE/carul fortuit vor fi interpretate ca fiind evenimente mai
presus de controlul pa4ilor, care nu se datoreaza gregelii sau vinei acestora, care lru puteau fi
prevazute la momentul incheierii contactului gi care fac imposibil5 executarea $i, respectiv'

indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii,

inundalii sau odce alte catastrofe natuale, restricfii apdrute ca urmare a unei carantine, embargo,

enumeralea nefiind exhaustivd, ci enuntiativd; nu este considerat fo46 majore,/caz fortuit un

eveniment asemenea celor de mai sus care, IErd a crea o imposibilitate de executare, fac€ extrem

de costisitoarc executarea obligaliilor uneia din pi4i;
7.2. Nici una dintre pa4ile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sarrfi de

executalea in mod lecorespunzdtor total sau pa4ial a oricArei obligafii care ii revine in baza

prezentului contract, dacl neexecutarea sau executarea necorespunzetoare a obligaliei respective

a fost cauzatd de fo4a majorrcazul fortuit, a$a cum au fost definite de lege;

7.3. Pafiea care invoce fo4a majorS/cazul fortuit este obligata si notifice celeilalte pdrfi, in
temen de 5 zile producerea evenimentului gi sa ia toate masurile posibile in vederea limit[rii
consecinlelor lui;
7.4. Daca in temen de 48 ore de la producere, evenimentul respectiv nu inceteazS, pe4ile au

dreptul sd-Si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract Era ca vreuna dinte ele sA

pretinda daune-interese;
7.5. Fo4a majorrcazul fortuit exclud rdspunderea comodatarului daca acesta nu a putut prevedea

pericolul, dacd nu a folosit bunul contar destinaliei $i dacd nu l-a restituit comodantului la

lermenul prevazut de pre,/enlul conracl.

VIII. NOTITICARILE INTRE PARTI
8.1, in acceptiunea p[4ilor contractante, orice notificare adresatd de una dintre acestea celeilalte

este valabil indeplinitl dacA va fi transmisa la adresa p.evdzuti in panea introductiva a

prezentului contlact.
8.2. in cazul in caxe notificarca se face pe cale po;tald, aceasta va f1 transmisa, prin scrisoare

recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) ti se considerd p mita de destinatar la data

menlionati de oficiul pottal pdmitor pe aceastd confirmare.
8.3. Dac[ confimarca se trimite p n telex sau telefax, ea se considera p mita in prima zi
lucrdtoare dupa ce a fost expediata.
8,4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre pd4i, dacA nu sunt confimate,
prin intermediul uneia dinfe modalitelile prevdzute la alineatele precedente.

8.5. Partea care invoci o cauzd de incetare a prezentului contact o va notifica celeilalte pi4i cu

30 zile inainte de data la care incetarea urmeaze se-$i produci efectele
8.6. Prezentul contract poate fi modificat prin act adi{ional incheiat intre pi4ile contractante, in
fbrme scrise.

IX. iNCETAREA CONTRACTULUI
9.1. Prezentul contract inceteaza in umitoarele cazuri:
a) p n restituirea bunurilor, in stare corespunzetoare, la termenul prevAzut in contract;



b) prin acordul pe4ilori
c) dace oricare dinte p54i isi incalcd obligaliile, dupa ce a fost avertizatA printr-o notificarc
sc sd de citle cealaltA parte ce o noua nerespectare a acestora va fi de nature sd duce la rczilierea
contractului.

X. LITIGII
10,1. Pn4ile convin ca toate neinlelege le privind derulaJea prezentului contact sau rezultate
din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de cAtre

reEezentantii lor.
10.2. in cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabilS, parlile se vor adresa
inslantelor judec5tore$ti competente.

XI. CLAUZE FINALE
11.1. Pn4ile se obliga sd ili comunice, numai in scris, orice date referitoare la indeplinirea
prezentului contract.
11.2. O ce modificare a prezentului contract se va face cu acordul ambelor pd4i, prin act
adilional.
11.3. Prezentul contract a fost incheiat in tlei exemplare originale, cate unul pentu fiecare parte
qi un exemplar la dosarul proiectului.

COMODATANT
CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU

COMODATAR
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII

DE URGENTA,,VLA$CA'AL
JUDETULUI GIURGIU

PRE$EDINTE, INSPECTOR $EF,



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
Nr. I 9509 din 06 octorrbie 2022

REFERAT DE APROBARE

Unitatea Administrativ Teritoriali Judeprl Giurgiu prin Consiliul Judelean Giwgiu, in
calitate de beneficiar lider, in parteneriat cu: Crucea Rogie Rom6ne filiala Ciurgiu, Cmcea Roqie
Bulgare, Universitatea din Ruse"Angel Kancev" qi Clusterul de business gi inovalie din Ruse,
implementeazi in perioada 25 mai.2O2O- 25 mai 2023, proi,ecntl "Partnerships for Overcoming
the Disasteis for a safe region"(,,Parteneriate pentru prevenirea dezastelor pentu o regiune
sigur5") cod e-MS: ROBG-427.

Proiectr.i este cofinantat de Uniunea Europeard prin FONDUL EUROPEAN DE
DEZVOLTARE REGIONALA, in cadrul Progamului lnterreg V-A Romdnia-Bulgaria 2014-
2020, Axa prioritare 3: ,,O regiune sigura". Obiectiwl specific 3. l ,,imbunatalirea managementlui
riscului comunin regiunea tansfrontalierS" gi are ca beneficiar final Inspectoratul pentru Situalii
UrgenlA "Vla$ca" penhu care au fost achizilionate urmatoarele echipamente specifice:

- Autospeciald 20t pentu transpoft apa dotati cu pompa RENAULT K 430P 6x6
MEDruM II LE6 2 bic, avdnd numerele de identificare: VF631P162ND000550;
vF631P166ND000552

Avand in vedere cele expuse mai sus, este necesar ca echipamettele achizitionate in
cadrul proiectului ,,Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region"(,,Parteneriate
pentru prevenirea dezastielor pentru o regiune sigurt') cod e-MS: ROBG-427, se fie date in
folosinF gmtuitA pe o dwatd de 10 ani cetre Inspectoratul pentu Situatii Urgen[d "Vla$ca" al
judelului Giurgiu - beneficiarul final al acestui proiect.

Tinend cont de cele expuse mai sus, in conformitate cu procedua iniliedi proiectelor de
hotAreri, prevazute de art.l82 alin.(2) din Ordonanla de Urgenld a Guvemului nr.57l2019 privind
Codul administmtiv, cu modificirile gi complet6rile ulterioare,

INITIEZ

un proiect de hotirare cu urmatorul titlu: ,,PROIECT DE HOTARARE privind incheierea
unui contmct de comodat intre JudeFl Giugiu, prin Consiliul Judelean Giurgiu qi lnspectoratul
penau Situalii de Uryenle "Vlatca" al juderului Giurgiu.

Prezentul referat de aprobare $i Proiectul de hotirare se inainte^zd Directiei Patrimoniu,
coordonare servicii publice de intercs judefean $i administrativ pentru intocmirea Raportului de
specialitate in vederea dezbaterii qi aprobirii proiectului de hotAdre de cAte consiliul judetean.

PRE$ I o ,l
Dumi



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
Direc.tia Patrimoniu. Coordonare Servicii Publice de Interes Judelean ;i Administrativ
Compartimentul Cestiunea Parrimoniului
Nr. 19516 din 06 octonbde 2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hoterare privind incheierea unui contact de comodat intre Judelul Giurgiu. prin

Consiliul Jude,tean Giurgiu li Inspectoratul pentru Situafii de Urgenle "Vlalca" aljudelului Giurgiu

Consiliul Judelen Giurgiu implementeazi in perioada 25 rrLal 2020- 25 mai 2023. proiectul
"Paftnerships tbr Overcoming the Disasters for a safe region"(,,Parteneriate pentru prevenirea
dezastrelor pentru o regiune sigurd") cod e-MS: ROBG-427, in parteneriat cu: Crucea Roqie
Romand filiala Giurgiu, Crucea Roqie Bulgara, Universitatea din Ruse"Angel Kancev" $j Clusterul
de business Si inovalie din Ruse.

Proiectul este cofinanlat de Uniunea EuropeanA prin FONDUL EUROPEAN DE
DEZVOLTARE REGIONALA, in cadrul Programului Interreg V-A Romania - Bulgaria2Ol4-2020,
Axap o tard3:,,O regiune siguri", Obiectiwl specific 3.1 . ,,imbunitigirea managementlui riscului
comunin regiunea transfiontalieri".

Inspectoratul pentru Situalii Urgenfa "Vlaqca" Giurgiu este beneficiarul final al proiectului.
Printre alte obiective ale proiectului, se urmdreite Si imbunifilirea capacitalii de intervenlii

atat la inundatii , cat li la incendii forestiere prin achizigionarea unor echipamente ii bunuri specilice
ce vor fi folosite de pompieri.

Astfel. in cadrul proiectului au fost achizilionate Si receplionate umdtoarele echipamente:
- Autospeciald 201 pentru transport apd dotatA cu pompd RENAULT K 4l0P 6x6

MEDIUM II L E6 2 buc. av6nd numerele de identificare: VF63 I P 162ND000550:
vF63 1P 166ND000552

findnd cont de cele expuse mai sus, este necesar ca echipamentele/bunurile achizitionate de
celre Unitatea Administrativ Teritoriali Judetul Giurgiu prin Consiliul Judegean Giurgiu in cadrul
proiectului "Partnerships lbr Overcoming the Disasters for a safe region"(,,Partene ate pent.u
prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigurd") cod e-MS: ROBG-427, sd fie date in fblosintA
gratuita pe o durata de 10 ani cetre Inspectoratul pentru Situalii Urgenli "Vla;ca'' al judelului
Giurgiu.

Modalitatea de transmitere in tblosingd gratuiti a bunului men,tionat se iice prin contract de
comodat care cuprinde printre alte clauze obligatorii $i dispozitiile art.349 din O.U.G. nr.57l2019
cu modificirile $i completdrile ulterioare.

Fald de cele prezentate mai susj am intocmit prezentul Raport de specialitate care. impreune
cu Proiectul de HotarAre qi Referatul de aprobare, va fi inaintat Secretarului General al Judeglui
Giurgiu.

Director executiv.
Daniela Burcea

Consili
Ersilia



UNIUNEA EUROPEAN,i

FONDI]L EUROPEAN PTNTRU OEZVOLTARE REGIONA
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Consiliul Judetean ciurgiu

Nr t, 5ort)-og zoza- k ue.

Dircclia patrimoniu, coordonarc servicii publice dc intcrcs iudclcan 5i administrativ

in atenlia: doamnei Danicla Burcca

KI
aql,

hL
ll.

Rercritor: inilicrc proiecl de Ilotrrare a consiliu lu i Judetcan Giurgiu, aprobarc dare in folosinli gratuitr
ochipamcnt achizilionat in cadrul proicclului ,,Partnerships lor Overcoming thc Disastcrs for a safe
rcgion" (,,Pa(cneriate pentru prevenirea dezastrelor pcntru o rogiune sigurt,), aoronim pOD, cod c_
MS: ROIIG-427

tlnitalea Adminislrativ Tcrirorjald Judclul ciurgiu, in calitalc dc bencficiar lider, in pa(eDcriat
cu: Crucca Rosie l{omana filiala Giurgiu, Crucca Ro$ie Bulgarl, Univcmiralea din Rusc ,.Angel

Kancev" $i Clusterul de busincss si inovatic din Ruse, implemcnteaze in perjoada 26.05.2020-
25.05.2023, proiectul ,,Partncrships for Ovcrcoming the Disastcrs lor a safe region,, (,,partenerjale
penlru prcvcnirca dczaslrclor penlru o rcg;uDc siguri,,), acronim pOD, cod e_MS: ROIIG_427.

Proicclul cste cofinantat dc Uniunca Ijuropeanl prin Fondul Iluropcan pcntru Dezvoltarc
I{cgional6 in cadrul Programului Inleffeg V-A Romenia - llulgaria 2014 -2020, Axa priorihrA 3: ,,o
rcgiunc \igurA . Obicctivul spccillc l.t:..imbunakilirca managemcnlului riscului comun in re8iunca
translrontaicra".

Una dinlre activitililc proicctului cste achizilia de cchipamente pcntru Inspcctoralul pcntru
Situatii de Urgcnlr,,Vla$ca" al Judclului Giurgiu - Srrada Uzinei, nr.48, Giurgiu, bcncfioiar final al
proiectului.

Scop: lichipamentelc vor fi dale in lolosinli gratuiti Inspcctoratului pcntu Situatii dc Urgcng
,,Vlagca" al Judclului Ci,rgiu, in vedcrca urilizerii accstora pcntru intcrventii a1et la inundafii, cer $i la
inccndii forcslierc.

Dcstinalic: IDspcclorarul pcnrru Sirualii dc Urgcnfl ,,Vla$ca" al Judelului Ciurgiu Strada
Uzinei, nr.48, 6iurgiu.

Avard in vodere celc dc mai sus ii faptul ca s-au achizitional,/rccep(ionat urmdtoarele
cchipamcnle: Aulospeoiald 20 r pcnlru transport apl dolata cu pompA RlrNAULl. K 430 I, 6x6
MlrDlUM ll I- 116- 2 buc, cu unnebarclc numerc de identificarc: -V1.63 I p I62ND000550:
-vF63l P166ND000552, va rugnm sd demarafi inirierea proiectului dc Ilolirarc a consiliurui Judetean
Giurgiu privind aprobarea contraclului dc comodat/darc in lolosinF gratuila a cchipamcntelor
mcnlionatc mai sus.

www.interregrob4.eu
Project: ,,Pa(nerships for Overcoming the Disasters for a safe region,', acronym pOD,

e'MS code: ROBG'427, is cofinanced by the European Union through Europeao Reqional DevetoDment Fund
Lrder rhe nrerreq V A Roma. a BLtCa,ia programme



UNIUNEA EI]iOPFANi

FONDU! EUROPEAN PENTRU DTZVOLTARE RE6ION^

lNvEslM iN V TORITL TiU!

c
Consiliul Judetean Giurgiu
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Mangcr proiect,
lllera

dc comodai.

Dumilru

A1a$am prezEntcj documcnlelc supo( privind rcceplia echipamcntelor $i proiectul dc contract

P inte,

www.interreffobe-eu
Pro.ject: ,,Partnerships for Overcoming rhe Djsasters for a safe region,,, acronym pOD.

e'MS code: ROBC-427, is cofinanced by rhe European tJnion through European ReqionaL DevetoDment Fund
under the tnterreg V A Romanja Butqaria proqramme



CONSTLIUL JUDETEAN GIURGIU

Comisia juridici, ordiDe publici ii situslii de urgenli

",. lhg
AYIZUL

din 14 octombrie 2022

Avand in vedere proiectul de hoterare, refemtul de aprobare tu.19509 did 06 octombrie 2022
al prefedintelui, raportul de specialitate nr.l95l6 din 06 octombrie 2022 al Directiei patrimoniu,
coo.donare servicii publice de interes juderean li administrativ $i celelalte documente prezentate, in
terneiul prevederilor art.125 aiin.(l) lit.b) din Ordonanla de Urgenfi a Guvemului nr.5712019
privind Codul administrativ, cu modificirile gi completIrile ulterioaie, respectiv al prevederilor
art.l5 alin.(l ) lit.b) din Regulamentul de organizare Si fuhclionare al consiliului judelean,

COMISIA JURIDICI, ORDINE PUBLICA SI SITUATU DE URGENTA

emite urmitorul aviz:

Art.l. Se avizeazi favorabil proiect de hotirere nr.249 din 06 octombrie 2022 pivirrd
incheierea unui contract de comodat irltre Juderul Ciurgiu, prin Consiliul Judelean Giuigiu qi
Inspectoratul pentru Situalii de UrgenF ,,Vlaqca,, aljude{ului Giurgiu, fixe amendamente.

Art.2. Amendamentele ti observafiile membrilor comisiei se regdsesc in anexa care face
parte inte$anta din prezentul aviz - rlu este cazul. -

Art3. Prezentul aviz se comunici prin grija secretarului comisiei, in temenul recomandat-
secretarului general al judelului.

PRE$EDIN SECRETA&

Silviu-Cristian An

J

Mihai-Cnrnlin escueorgI


