ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Călăra și,
achiziţionate în cadrul proiectului „Managementului riscurilor și protecția împotriva
inundațiilor în regiunile transfrontaliere Călărași și Polski Trambesh” Cod E-MS ROGB-137,
Interreg V-A Romania-Bulgaria către Ministerul Afacerilor Interne –
Departamentul pentru Situații de Urgență – Inspectoratul General pentru Situa ții de Urgen ță –
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” al Județului Călărași
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 24.04.2019,
Având în vedere:
- raportul comun al Direcţiei Juridice si Administratie Publica şi Direcţiei Dezvoltare Regionala
si Relatii Externe, înregistrat sub nr. 7255 din 18.04.2019;
- raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finante si Administrarea
Domeniului Public si Privat al judetului Călărași;
- Contractul de furnizare nr. 12.003 din 09.07.2018, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 134/29.09.2015 privind aprobarea participării
Consiliului Județean Călărași, în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020, cu proiectul
”Managementul riscurilor și protecție împotriva inundațiilor în regiunile transfrontaliere Călărași și
Polski Trambesh”;
- Contractul de finanțare nr. 28323 din 09.03.2017;
- Acordul de parteneriat încheiat între Municipalitatea Polski Trambesh și UAT Județul Călărași –
Agreement between lead beneficiary and partners in the project ”RIMANA-Risk management and
flood protection in cross-border regions Calarasi and Polski Trambesh”, Project code 15.3.1.041
financed under the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) și art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unor bunuri, având datele de identificare
prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în domeniul privat al
judeţului Călărași, achiziţionate în cadrul proiectului „Managementului riscurilor și protecția împotriva
inundațiilor în regiunile transfrontaliere Călărași și Polski Trambesh” Cod E-MS ROGB-137, Interreg
V-A Romania-Bulgaria, către Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență
– Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu
Știrbei” al Județului Călărași, pe o durată de 6 ani.
Art. 2. - Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Călărași să semneze contractul de
comodat prezentat în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta celor
interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

Nr. 69
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 24.04.2019
Întocmit, redactat,
Cons. jur., Edward ANAGNOSTE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Emil MUŞAT

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI



ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA NR._______ din__.04.2019

Camion IVECO EUROCARGO ML110Ee25Ws, 4x4, serie şasiu ..................................... (1 buc.),
denumită în continuare "Autospecială" având următoarele dotări şi accesorii:
-

Platformă cu obloane din aluminiu - 1 buc;

-

Macara AMCO VEBA model 605T cu grup electrohidraulic la 12 V - 1 buc;

-

Proiectoare la vârf + bază, montate pe macara - 4 buc;

-

Bateria de acumulatori cu tensiunea de 12V, 225 Ah - 1 buc;

-

Redresor TELWIN 230V/12V - 1 buc;

-

Grup electrogen 230 Vca, marca PRAMAC WX 7000 - 1 buc;

-

Container transport muniţie neexplodată echiv 10 kg TNT - 2 buc;

-

Capac Container transport muniţie neexplodată - 2 buc;

-

Amortizori SOCITEC - 8 buc;

-

Coş încărcare - 1 buc;

-

Cleşte mărimi diferite M, L, XL - 3 buc;

-

Panou balistic FB4+ - 1 buc;

-

Sistem de monitorizare video conţinând:
- cameră IP WIRELESS 3MP Dahua IPC-HFW 1320-W montată pe braţul macaralei 1 buc;
- cameră video IP WIRELESS speed dome PTZ full HD 1080P Vstarcam C34S-X4
care oferă o panoramă de 360 grade în jurul vehiculului - 1 buc;
- NVR wirelles 4 canale DAHUA 4140 W + HDD + geantă de transport - 1 buc;
- calculator portabil (laptop) ACESR ASPIRE A315-21G-96VB - 1 buc;
- geantă laptop ABS - 2 buc;

-

Ladă echipamente - 1 buc conţinând:
- Vestă antiglonţ (anti-schije), model STIMPEX, nivel de protecţie balistică IIIA - 2 buc;
- Cască de protecţie cu vizor, model STIMPEX, nivel de protecţie balistică SRC5 - 2
buc;
- Cizme de cauciuc - 2 buc;
- Mască de gaze vizor panoramic model P1240, cu cartuş filtrant sorbant P2384
ROMCARBON - 2 buc;
- Mănuşi de protecţie - 2 buc;
- Pătură anti-schije, model STIMPEX 1200x1500, nivel protecţie V50=619 m/s, cf
STANAG 2920 - 2 buc;
- Echipament de protecţie: costum pirotehnic cu geantă de transport, model STIMPEX
- 1 buc;

- Rolă de 500 ml cu bandă cu dungi roşii şi albe înclinate la circa 45 grade dispuse
echidistant - 1 buc;
- Lanternă digitală IP 65 protecţie ATEX- STIMPEX - 4 buc;
- Trusă de prim ajutor - 1 buc;
- Rolă 25 ml cablul 230V - 1 buc;
- Rangă - 1 buc;
- Târnăcop - 1 buc;
- Centuri de salvare - 2 buc;
- Corzi de salvare (2m, 4m, 20m) - 3 buc;
- Proiector HEPOL cu halogen - 2 buc;
- Trepied pentru montare proiectoare - 2 buc;
-

Ladă pentru transport muniţie - 1 buc;

-

Cazma - 1 buc;

-

Lopată - 1 buc;

-

Cange - 1 buc;

-

Targă pentru transport muniţie - 1 buc;

-

Navigaţie GPS, SMAILO HD 5.0 - 1 buc;

-

Girofar - 1 buc,

-

Anvelope M+S - 4 buc;

-

Inscripţionare - conform proiect.

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

ANEXA NR. 2 LA HOTARAREA NR._______ din__.04.2019

CONTRACT DE COMODAT
Nr. ........./..........04.2019

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1 CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI cu sediul în judeţul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, municipiul
Călăraşi, telefon 0242 311301, fax 0242 331609, cod fiscal 4294030, reprezentat prin ec. Vasile ILIUŢĂ având
funcţia de Preşedinte, în calitate de comodant
şi
1.2 INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ "BARBU ŞTIRBEI" AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI, cu
sediul în judeţul Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 344, municipiul Călăraşi, telefon 0242 2311818, fax 0242 314062, fiind
reprezentată prin lt.col. Adrian-Iulian PĂDURARU, având funcţia de Inspector șef, în calitate de comodatar, au
convenit să încheie prezentul Contract de comodat (denumit în continuare ”Contract”), cu respectarea următoarelor
clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul contractului în constituie cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unor
echipamente, conform Contractului de furnizare nr. 12003/09.07.2018 semnat cu S.C. STIMPEX S.A. Bucureşti,
după cum urmează:


Camion IVECO EUROCARGO ML110Ee25Ws, 4x4, serie şasiu ..................................... (1 buc.),
denumită în continuare "Autospecială" având următoarele dotări şi accesorii:
-

Platformă cu obloane din aluminiu - 1 buc;

-

Macara AMCO VEBA model 605T cu grup electrohidraulic la 12 V - 1 buc;

-

Proiectoare la vârf + bază, montate pe macara - 4 buc;

-

Bateria de acumulatori cu tensiunea de 12V, 225 Ah - 1 buc;

-

Redresor TELWIN 230V/12V - 1 buc;

-

Grup electrogen 230 Vca, marca PRAMAC WX 7000 - 1 buc;

-

Container transport muniţie neexplodată echiv 10 kg TNT - 2 buc;

-

Capac Container transport muniţie neexplodată - 2 buc;

-

Amortizori SOCITEC - 8 buc;

-

Coş încărcare - 1 buc;

-

Cleşte mărimi diferite M, L, XL - 3 buc;

-

Panou balistic FB4+ - 1 buc;

-

Sistem de monitorizare video conţinând:
- cameră IP WIRELESS 3MP Dahua IPC-HFW 1320-W montată pe braţul macaralei - 1
buc;
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- cameră video IP WIRELESS speed dome PTZ full HD 1080P Vstarcam C34S-X4 care
oferă o panoramă de 360 grade în jurul vehiculului - 1 buc;
- NVR wirelles 4 canale DAHUA 4140 W + HDD + geantă de transport - 1 buc;
- calculator portabil (laptop) ACESR ASPIRE A315-21G-96VB - 1 buc;
- geantă laptop ABS - 2 buc;
-

Ladă echipamente - 1 buc conţinând:
- Vestă antiglonţ (anti-schije), model STIMPEX, nivel de protecţie balistică IIIA - 2 buc;
- Cască de protecţie cu vizor, model STIMPEX, nivel de protecţie balistică SRC5 - 2 buc;
- Cizme de cauciuc - 2 buc;
- Mască de gaze vizor panoramic model P1240, cu cartuş filtrant sorbant P2384
ROMCARBON - 2 buc;
- Mănuşi de protecţie - 2 buc;
- Pătură anti-schije, model STIMPEX 1200x1500, nivel protecţie V50=619 m/s, cf
STANAG 2920 - 2 buc;
- Echipament de protecţie: costum pirotehnic cu geantă de transport, model STIMPEX - 1
buc;
- Rolă de 500 ml cu bandă cu dungi roşii şi albe înclinate la circa 45 grade dispuse
echidistant - 1 buc;
- Lanternă digitală IP 65 protecţie ATEX- STIMPEX - 4 buc;
- Trusă de prim ajutor - 1 buc;
- Rolă 25 ml cablul 230V - 1 buc;
- Rangă - 1 buc;
- Târnăcop - 1 buc;
- Centuri de salvare - 2 buc;
- Corzi de salvare (2m, 4m, 20m) - 3 buc;
- Proiector HEPOL cu halogen - 2 buc;
- Trepied pentru montare proiectoare - 2 buc;

-

Ladă pentru transport muniţie - 1 buc;

-

Cazma - 1 buc;

-

Lopată - 1 buc;

-

Cange - 1 buc;

-

Targă pentru transport muniţie - 1 buc;

-

Navigaţie GPS, SMAILO HD 5.0 - 1 buc;

-

Girofar - 1 buc,

-

Anvelope M+S - 4 buc;

-

Inscripţionare - conform proiect.
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Preţul de achiziţie al echipamentelor şi accesoriilor prezentate anterior este de 741.587,00 lei la care se
adaugă TVA în sumă de 140.901,53 lei iar utilizatorul final al acestora este INSPECTORATUL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ "BARBU ŞTIRBEI" al judeţului Călăraşi.
2.2 Echipamentele şi accesoriile au fost achiziţionate în cadrul proiectului "Risk management and flood protection in
cross-border regions Calarasi and Polski Trambesh", cod proiect 15.3.1.041, finanţat în cadrul Programului
INTERREG V-A ROMÂNIA-BULGARIA, Axa prioritară 3 - O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1 - Îmbunătăţirea
gestionării comune a riscurilor în regiunea transfrontalieră, cod ROBG-137.

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1 Comodantul are dreptul:
a) să solicite comodatarului, pe toată durata Contractului, să se folosească de echipamentele şi accesoriile ce fac
obiectul prezentului contract în bune condiţii, permiţând inspecţia acestora la cerere;
b) să solicite rapoarte (semestriale/anuale) de la comodatar privind modul de exploatare a echipamentelor şi
accesoriilor ce fac obiectul prezentului contract şi eventualele probleme apărute.
3.2 Comodantul se obligă:
a) să predea spre folosinţă echipamentele şi accesoriile ce fac obiectul prezentului contract, prezentate detaliat la
punctul 2.1, pe bază de proces-verbal de predare-primire, la prezentul Contract şi să nu îl împiedice pe comodatar să
folosească echipamentele şi accesoriile ce fac obiectul prezentului contract până la termenul convenit;
b) să nu înstrăineze echipamentele şi accesoriile ce fac obiectul prezentului contract pe toată durata prezentului
Contract;

3.3 Comodatarul are dreptul:
a) de a folosi echipamentele şi accesoriile ce fac obiectul prezentului contract prezentate detaliat la punctul 2.1 în
conformitate cu destinaţia acestuia determinată prin prezentul Contract;
b) să folosească echipamentele şi accesoriile ce fac obiectul prezentului contract pe toate categoriile de drumuri
respectând legislaţia în domeniu.
3.4 Comodatarul se obligă:
a) să folosească echipamentele şi accesoriile ce fac obiectul prezentului contract cu prudenţă şi diligenţa unui bun
proprietar;
b) să nu transmită dreptul de folosinţă unei terţe persoane decât cu aprobarea prealabilă a comodantului;
c) să înregistreze autospeciala pentru circulaţia pe drumurile publice, conform legislaţiei în vigoare, şi să transmită o
copie după certificatul de înmatriculare a autospecialei către comodant;
d) să suporte toate cheltuielile pentru buna funcţionare a echipamentelor şi accesoriilor ce fac obiectul prezentului
contract, inclusiv reviziile/reparaţiile periodice;
e) să suporte toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a echipamentelor şi accesoriilor ce fac obiectul
prezentului contract în cazul în care acestea sunt folosite în alte scopuri decât destinaţia stabilită în Contract sau
ulterior încetării prezentului contract;
f) să suporte toate pagubele, fiind unic responsabil pentru orice daună sau vătămare produsă unui terţ, care au
legatură cu prezentul Contract;
g) să facă toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al comodantului să fie respectat pe toată
durata Contractului;
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h) să predea comodantului la expirarea prezentului Contract echipamentele şi accesoriile ce fac obiectul prezentului
contract în parametrii funcţionali ca în momentul preluării lor şi să răspundă de orice degradare adusă acestora, cu
excepţia celor provenite din uzura produsă de utilizare;
i) să transmită comodantului rapoarte semestriale/anuale privind modul de exploatare a echipamentelor şi
accesoriilor ce fac obiectul prezentului contract şi eventualele probleme apărute şi să permită acestuia inspecţia
echipamentelor şi accesoriilor ce fac obiectul prezentului contract semestrial/anual;
j) să solicite comodantului acordul pentru dreptul de folosire a echipamentelor şi accesoriilor ce fac obiectul
prezentului contract în afara graniţelor României şi se va îngriji de obţinerea documentelor prin efectul legii în acest
sens, şi va suporta cheltuielile aferente obţinerii acestora.

IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1 Părţile au convenit să încheie prezentul Contract de comodat pe o perioadă de 6 (sase) ani , începând de astăzi,
data semnării Contractului;
4.2 Predarea echipamentelor şi accesoriilor ce fac obiectul prezentului contract se realizeaza pe baza de procesverbal de predare-primire;
4.3 La expirarea prezentului Contract, părţile vor putea de comun acord, să prelungească perioada pentru care s-a
încheiat prezentul Contract sau comodantul poate să cedeze dreptul de proprietate comodatarului, în condiţii care
vor fi stabilite de către Consiliul Judeţean Călăraşi.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1 Prezentul Contract încetează de drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în cazul în care
una dintre părţi:
- nu remediază în termen de 15 zile încălcările prevederilor contractuale notificate de către cealaltă parte;
- cesionează drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul Contract fără acordul celeilalte părţi.
5.2 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel
puţin 30 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
5.3 Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile
contractante.

VI. CAZUL FORTUIT ŞI FORŢA MAJORĂ
6.1 Nici una din 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, constatată de către o
autoritate competentă.
6.2 Comodatarul răspunde pentru pierderea echipamentelor şi accesoriilor ce fac obiectul prezentului contract când
aceasta este cauzată de cazul fortuit de care comodatarul l-ar fi putut feri întrebuinţând un bun propriu sau când,
neputând salva decât unul dintre cele două bunuri, l-a preferat pe al său.
6.2 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 48 (patruzecişiopt) ore,
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. Ulterior acestui
moment, părţile sau un reprezentant al acestora vor confirma printr-un înscris realitatea şi exactitatea cauzei de forţă
majoră.
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6.3 Dacă în termen de 10 (zece) 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.
6.4 Cazul fortuit exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu a folosit
bunurile contrar destinaţiei şi dacă le-a restituit comodantului la termenul prevăzut în prezentul Contract.

VII. NOTIFICĂRI
7.1 În accepţiunea prezentului Contract, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte părţi este valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului Contract.
7.2 În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
7.3 Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, 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 părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul
uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII
8.1 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.
8.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile contractante se vor adresa
instanţelor judecătoreşti competente.

IX. CLAUZE FINALE
9.1 Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
9.2 Prezentul Contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa
părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală/scrisă dintre acestea anterioară sau ulterioară lui.
9.3 Prezentul Contract a fost încheiat, astăzi ...........04.2019, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
9.4 Procesul-verbal de predare-primire face parte integrantă din prezentul Contract.
COMODANT
Consiliul Judeţean Călăraşi

COMODATAR
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
"BARBU ŞTIRBEI" al judeţului Călăraşi

PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

INSPECTOR ȘEF
Lt.col. Adrian-Iulian PĂDURARU
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