ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind darea în administrare a 10 biciclete și a 5 bărci nemotorizate cu echipamentele aferente,
achiziționate în cadrul proiectului
"Promovarea patrimoniului natural in zona Dunarii Calarasene prin ecoturism "

Consiliului Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 23.12.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, înregistrat sub nr. 21667 din
20.12.2019;
- contractul de furnizare nr. 9254 din 23.07.2014;
- contractul de furnizare nr. 10646 din 25.08.2014;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 109 din 28.08.2013 privind aprobarea participării
Judeţului Călăraşi la proiectul “Promovarea patrimoniului natural în zona Dunării călără șene prin ecoturism”;
- prevederile art. 2 lit. a) şi art. 28 lit. f) ultima teză din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes
local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 867 şi 868 din Codul Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), art. 87 alin. (5), art. 108 lit. a), art. 299 şi art. 300 alin. (1) lit.
a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă darea în administrare către Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al Judeţului Călăraşi a 10 (zece) biciclete și a 5 (cinci) bărci nemotorizate cu
echipamentele aferente, achizi ționate în cadrul proiectului "Promovarea patrimoniului natural in zona
Dunarii Calarasene prin ecoturism", finanțat prin Programul Opera țional pentru Pescuit 2007-2013,
conform Contractului de dare în administrare prezentat în Anexa care face parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art. 2. – Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi să semneze contractul de
dare în administrare care va fi încheiat cu Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Călăraşi.
Art. 3. – Predarea–primirea bunurilor menţionate la articolul 1 se va face în termen de 30 de zile,
pe bază de proces–verbal, de către Comisia de predare constituită prin Dispoziţia Preşedintelui
Consiliului Judeţean Călăraşi și Comisia de preluare constituită la nivelul Direcţiei Judeţene de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi
Art. 4. – Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi şi Direcţia Judeţeană de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor
Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Emil MUŞAT

CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 221 DIN 23.12.2019

CĂLĂRAŞI

CONTRACT
DE DARE ÎN ADMINISTRARE
Nr.

/

În temeiul prevederilor art. 75 alin. (1) lit. b), art. 87 alin. (5), art. 108 lit. a), art. 299 şi art. 300
alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de dare în administrare în baza
Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr.
din 23.12.2019 privind darea în administrare 10
biciclete şi a 5 bărci nemotorizate cu echipamentele aferente, achiziţionate în cadrul proiectului
"Promovarea patrimoniului natural in zona Dunarii Calarasene prin ecoturism".
I.
PĂRŢILE CONTRACTANTE
Consiliul Judeţean Călăraşi, adresa Municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, telefon
0242/311.301, fax 0242/331.609, reprezentat prin dl. Vasile Iliuţă, Preşedinte, în calitate de
Predător, pe de o parte,
şi
Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi,
cu sediul în Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1A, bl. A24 (Flora), tronson 3, telefon
0342/405.912, fax 0342/405.914, reprezentat prin dl. Dan Olteanu, Director, în calitate de
Primitor şi Administrator, pe de altă parte.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. – Obiectul contractului îl constituie darea în administrare a 10 (zece) biciclete şi a 5 (cinci)
bărci nemotorizate cu echipamentele aferente, achiziţionate în cadrul proiectului "Promovarea
patrimoniului natural in zona Dunarii Calarasene prin ecoturism", în vederea atragerii turiştilor
pe malul Dunării Călărăşene.
(2) Predarea – primirea bunurilor se va consemna în procesul verbal de predare-primire
ce va fi încheiat de părţi în termen de 30 zile de la data încheierii contractului.
(3) Datele de identificare ale bunurilor ce se transmit în administrare sunt prezentate în
Anexa ce face parte integranta din prezentul contract de dare în administrare.
III.

DURATA CONTRACTULUI
Art. 3. - Durata contractului de administrare este de 5 ani, începând cu data intrării în
vigoare a contractului de dare în administrare.
IV.

OBLIGAŢIILE PREDĂTORULUI
Art. 4. - Predătorul se obligă:
a) să predea spre administrare bunurile, în baza unui proces verbal de predare - primire în
termen de 30 zile de la data încheierii contractului;

să stabilească destinaţia bunurilor date spre administrare – 10 biciclete şi 5 bărci nemotorizate cu
echipamentele aferente, achiziţionate în cadrul proiectului "Promovarea patrimoniului natural in
zona Dunarii Calarasene prin ecoturism";
b)

să controleze lunar, modul cum sunt folosite şi întreţinute bunurile cu respectarea
destinaţiei stabilte de către proprietar;
c) să asigure inventarierea anuală a bunurilor transmise în administrare;
d) la încetarea contractului să preia bunurile în starea în care au fost transmise.
V.
OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI
Art. 5. - Administratorul se obligă:
a) să preia în administrare 10 (zece) şi 5 (cinci) bărci nemotorizate cu echipamentele aferente
ce face obiectul prezentului contract pe baza de proces - verbal predare-primire;
b) să organizeze modalitatea proprie de punere la dispoziţia celor interesaţi a bicicletelor;
c) să pună la dispoziţie suprafaţa de teren necesară amplasării bicicletelor şi a bărcilor
nemotorizate;
d) să asigure paza bicicletelor electrice şi a bărcilor nemotorizate;
e) să primească şi să păstreze echipamentul ca un bun proprietar;
f) să nu schimbe designul bicicletelor a bărcilor nemotorizate;
g) să asigure afişajul programului de închiriere a bicicletelor la loc vizibil la centrul de
închiriere;
h) să asigure integritatea bicicletelor şi a bărcilor nemotorizate, mentenanţa şi reparaţiile
necesare;
i) să nu folosească bicicletele şi bărcile nemotorizate în cazul în care temperature atmosferică
scade sub 5⁰C;
j) să pună la dispoziţia utilizatorului bicicleta/barca stabilită care să întrunească toate
condiţiile tehnice de folosire, în stare normal de funcţionare şi neavând defecţiuni sau
lipsuri;
k) să asigure asistenţă tehnică şi service, atunci când se solicit de către utilizator;
l) să ofere informaţiile necesare cu privire la modul de funcţionare a bicicletelor şi a bărcilor
nemotorizate utilizatorilor care doresc să le închirieze şi să încheie cu aceştia contracte de
închiriere în formă scrisă;
m) să se asigure că utilizarea bicicletelor/bărcilor se realizează în deplină siguranţă atât cu
privire la utilizator, cât şi cu privire la bicicleta închiriată;
n) să recupereze de la utilizator prejudicial creat în urma utilizării necorespunzătoare a
bicicletei/bărcii;
o) administratorul se va abţine de la orice fapt care ar avea drept consecinţă tulburarea
utilizatorului în folosinţa bunului, tulburare de fapt sau de drept; administratorul nu
răspunde de tulburare cauzată prin fapta unui terţ care nu invocă vreun drept asupra
bunului;
p) administratorul este garant pentru evicţiunea bunului şi pentru viciile ascunse ale
bicicletei/bărcii care îi împiedică întrebuinţarea; administratorul nu răspunde însă pentru
vicii care îi fac utilizatorului incomodă folosinţa şi pe care acesta din urmă le-ar putea
constata la închiriere;
q) administratorul îşi rezervă dreptul de a nu mai închiria bicicleta/barca nemotorizată pentru
un interval de minim 6 luni acelui utilizator care nu prevederile contractului de închiriere;
r) orice alte drepturi şi obligaţii ce-i revin prin lege.
VI.
ÎNCETAREA ADMINISTRĂRII
Art.6. - Contractul încetează prin:
a) Acordul de voinţă, exprimat în scris, al părţilor contractante;
b) Expirarea perioadei de administrare;

c) Prin revocare, numai dacă administratorul nu-şi exercită drepturile şi obligaţiile ce derivă din
prezentul contract.
VII.
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 7. - Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă
datorează celeilalte părţi daune. Daunele se vor determina în funcţie de prejudicial produs.
Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiză tehnică.
Art. 8. - Niciuna din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de
executarea necorespunzătoare, total sau partial, a oricărei obligaţii, care îi revine în baza acestui
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei a fost cauzată de
forţa majoră, aşa cum este definită prin lege, cu condiţia notificării în termen de 10 zile de la
producerea evenimentului.
VIII. DISPOZIŢII FINALE
Art. 9. - Modificarea contractului se poate face în limitele legislaţiei române, cu acordul
părţilor, prin act aditional care face parte integrantă din prezentul contract, excepţie făcând
Hotărârile Consiliului Judeţean Călăraşi, sau alte acte normative-legi, hotărâri de Guvern,
ordonanţe, ale căror prevederi sunt imperative şi nu fac obiectul unui act adiţional.
Art. 10. - Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi
soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu cad de accord, vor fi soluţionate de judecată
competente.
Art. 11. - Prezentul contract produce efecte de la data semnării acestuia de către ambele
părţi.
Art. 12. - Prezentul contract de administrare s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

D.J.A.D.P.P. CĂLĂRAŞI

PREŞEDINTE,

DIRECTOR,

VASILE ILIUŢĂ

DAN OLTEANU

Întocmit, redactat:
Consilier, Alina Apolozan

ANEXA LA CONTRACTUL DE DARE ÎN ADMINISTRARE

LISTA
cu elementele de identificare ale bicicletelor și bărcilor nemotorizate ce se dau în
administrare către Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Călăraşi
Denumire
produs
Biciclete
FELT, model
SIX 95 și
model
KRYSTAL 85

Ambarcațiune
Black Sea
Fishing

Serie şi număr
YT 30617474
YT 30700563
YT 30617457
YT 30815999
YT 30701019
YT 30617485
YT 30617411
YT 30700935
YT 30617478
YT 30700929

CINROPRO00199H40
7
CINROPRO00200H40
7
CINROPRO00201H40
7
CINROPRO00202H40
7
CINROPRO00203H40
7

Valoarea bicicletelor achiziţionate în cadrul proiectului “Promovarea patrimoniului natural in
zona Dunarii Calarasene prin ecoturism", este de 41.548,68 lei cu TVA inclus.
Valoarea ambarcațiunilor achiziţionate în cadrul proiectului “Promovarea patrimoniului
natural in zona Dunarii Calarasene prin ecoturism", este de 49.919,90 cu TVA inclus.
Atașat, regăsiți facturile, procesele verbare de recepție și certificatele de garanție.

