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 protec ția împotriva inunda țiilor 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 Urgen ță – Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență – Inspectoratul pentru Situații de Urgen ță ”Barbu Știrbei” al Jude țului Călăra și
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.11.2019,
Având în vedere:
- raportul comun al Direcţiei Dezvoltare Regionala si Relatii Externe şi Serviciului Juridic - Contencios,
înregistrat sub nr. 19682 din 21.11.2019;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea Domeniului Public şi
Privat al Judeţului;
- Contractul de furnizare nr. 6427/05.04.2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de furnizare nr. 19192/06.11.2018, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 134/29.09.2015 privind aprobarea participării Consiliului Jude țean
Călărași, în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020, cu proiectul ”Managementul riscurilor și protec ție
împotriva inundațiilor în regiunile transfrontaliere Călăra și și Polski Trambesh”;
- Contractul de finanțare nr. 28323/09.03.2017;
- Acordul de parteneriat încheiat între Municipalitatea Polski Trambesh și UAT Jude țul Călăra și – 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. 874 alin. (1), (3) şi art. 1270 alin. (1) din Codul Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 87 alin. (5), art. 108 lit. d), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a), art.
349, art. 350, art. 351, art. 362 alin. (2) şi (3) din Ordonan ța de urgen ță a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrative, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al Judeţului Călăra și, având
elementele menționate la art. 349 din Codul administrative, prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, achiziţionate în cadrul proiectului „Managementului riscurilor și protec ția împotriva inunda țiilor în
regiunile transfrontaliere Călărași și Polski Trambesh” Cod E-MS ROGB-137, Interreg V-A Romania-Bulgaria, către
Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situa ții de Urgen ță – Inspectoratul General pentru Situa ții de
Urgență – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” al Jude țului Călăra și, pe o durată de 6 ani.
Art. 2. - Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Călăra și să semneze contractul de comodat
prezentat în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va
comunica prezenta celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Emil MUŞAT

Nr. 187
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 29.11.2019
Întocmit, redactat:
Consilier juridic,
Edward ANAGNOSTE

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 187 din 29.11.2019

I.
Bunurile furnizate conform contractului de furnizare nr. 19192/06.11.2018
1)datele de identificare a bunului şi valoarea de inventar a acestuia:
A. DATELE DE IDENTIFICARE:
A.1. Vehicul/Utilaj livrat:
Tipul Autovehiculului: AUTOMACARA PE PNEURI
Marca Autosasiu: MAN
Model Autosasiu: TGS 44.420 10x04-6 BB
Seria Autosasiu: WMA41SZZ8KL076193
Marca Suprastructură: ERKIN
Model Suprastructura: ER 2060 – T4
Serie Suprastructura: TEV-12 068
Autovehiculul are următoarele dotări opționale la livrare:
- Trusa de prim ajutor – 1 buc
- Trusa de scule și cric – 1 buc
- Triunghi reflectorizant – 1 buc
- Stingător – 1 buc
- Cheie contact – 2 buc
- Set acte înmatriculare
A.2. ACCESORII:
Nr. Crt.

Componentă

Cantitate

Materiale specifice autoșasiu
1

Trusă scule și accesorii specifice autoșasiu

1 buc

2

Roata de rezervă (jantă + anvelopa) montată pe șasiu

1 cpl

3

Cric hidraulic

1 buc

4

Cale staționare

4 buc

5

Lanțuri antiderapante

1 set (roțile tractoare)

Accesorii pentru ridicare și balizarea zonei de intervenție
6

Lanțuri capacitate minim 3,5 to /fir a 4,5 m minim /fir
cu reglaj pe lungime

8 buc

7

şufă minim 2 to, minim 2 m

16 buc

8

şufă minim 2 to, minim 4 m

16 buc

9

şufă minim 3 to, minim 3 m

8 buc

10

şufă minim 4 to, minim 3 m

8 buc

11

Ocheţi prindere capacitate ridicare 3250 kg

8 buc

12

Ocheţi prindere capacitate ridicare 4750 kg

8 buc

13

Ocheţi prindere capacitate ridicare 6500 kg

8 buc

14

Cârlige pentru şufe pentru 2 to

4 buc

15

Cârlige pentru şufe pentru 3 to

4 buc

16

Centuri de ridicare pentru 3 to minim 5 metri

4 buc

17

Chingă pentru manevrat profile metalice minim 50 m

2 buc

18

Chingă cu strat rezistent la materiale abrazive minim

2 buc

50 m
19

Corzi de ghidare a sarcinii cu lungime de minim 50m

4 buc

20

Corzi de ghidare a sarcinii cu lungime de minim 20m

4 buc

21

Dispozitiv “Car Lifting” sarcină maximă 3,5 tone (set
4 buc. dispozitive prindere la roata maşinii, set 4
bucăţi dispozitiv suspendare tip curea, cuple rapide)

1 cpl

22

Greifer tip cupă cu capacitate minim 250 litri

1 buc

23

Greifer cu fălci cu capacitate de ridicare minim 5000
kg și deschidere minima între fălci 1800 mm

1 buc

24

Cântar electronic pentru vizualizarea sarcinii în cârlig
cu afișarea sarcinii la distanță

1 buc

25

Complet de balizare a locului intervenției (12 conuri
reflectorizante, 5 balize semnalizare luminoase (cu
acumulatori reîncărcabili și stație de încărcare) minim
400 metri liniari de bandă reflectorizantă)

1 cpl

B. VALOAREA DE INVENTAR TOTAL (A.1.+A.2.): 2.420.460 lei, cu T.V.A.
2)în cazul bunurilor cu regim special, indicarea reglementărilor legale specifice privind paza şi protecţia: - nu e
cazul
3)destinaţia bunului: problematica situațiilor de urgență, și în special inundații și alte hazarde provicate de
fenomene naturale sau de om care afectează mediul precum accidentele rutiere care implică încărcături de
substanțe periculoase sau muniție neexplodată care prin manevrare improprie poate produce efecte negative
asupra mediului și oamenilor
4)durata pentru care se acordă folosinţa gratuită: 6 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
5)termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunului: 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri
6)obligaţiile instituţiei de utilitate publică beneficiară:
a)să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa gratuită;
b)să prezinte, anual, Consiliului Județean Călărași, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfăşurată,
gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi prognoze şi strategii pentru perioada următoare;
c)să permită accesul Consiliului Județean Călărași pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;
d)să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
e)la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a
deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini.
f) să informeze Consiliul Județean Călărași cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate, precum şi
la existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea
exploatării bunului;
g) orice alte obligații prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
7)entitatea care suportă cheltuielile de întreţinere a bunului, potrivit destinaţiei sale: Ministerul Afacerilor Interne –
Departamentul pentru Situații de Urgență – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – Inspectoratul
pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” al Județului Călărași
8)modalităţi de angajare a răspunderii şi sancţiuni: Consiliul Județean Călărași și Inspectoratul pentru Situații de
Urgență ”Barbu Știrbei” al Județului Călărași vor încerca pe cale amiabilă rezolvarea oricăror divergențe legate de
bunurile predate. În cazul în care nu ajung la o înțelegere în termen de 3 luni, aceștia se vor adresa instanței de
judecată pentru rezolvarea diferendelor. Titularul dreptului de folosință cu titlu gratuit - Ministerul Afacerilor Interne
– Departamentul pentru Situații de Urgență – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – Inspectoratul
pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” al Județului Călărași răspunde pentru orice prejudicii aduse bunului, cu
excepția celor provocate de forță majoră și caz fortuit, în termenele și condițiile menționate în anexa nr. 2 la
prezenta hotărâre. Această răspundere nu exclude răspunderea titularului dreptului de folosință cu titlu gratuit în
conformitate cu prevederile art. 352 din Codul administrativ.
II.
Bunurile furnizate conform contractului de furnizare nr. 6427/05.04.2019
1)datele de identificare a bunului şi valoarea de inventar a acestuia:
A. DATELE DE IDENTIFICARE:

Nr.

Denumirea produselor sau serviciilor

Cantitatea

Echipamente hardware
Server pentru simulare

1

Maguay eXpertServer 222-S-2U
Server de aplicații

2

Maguay eXpertServer 222-S-2U
Server de baze de date

3

Maguay eXpertServer 222-S-2U
Server GIS

4

Maguay eXpertServer 222-S-2U
Server portal

5

Maguay eXpertServer 222-S-2U

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

Sistem de stocare
Maguay PowerStore (bazat pe Infortrend EonStor
GS2012R, include 2x Cisco switch SG350XG-24F 24port Ten Gigabit)

6

Rack 42U

7

Rack Rittal
UPS

8

APC SRT5KRMXLI

1 buc.

1 buc.

2 buc.

Router UTM
Fortinet FortiGate 101E

9

2 buc.

- FortiGate software - Forti OS (Sistem de operare
embedded proprietar pe echipament).
Switch Ethernet
Fortinet FortiSwitch 424D
10

11

-

FortiSwitch software- Forti OS (Sistem de
operare embedded proprietar pe
echipament).

Statii de lucru
Maguay OfficePower EX

2 buc.

11buc.

Componente software
Pachet de simulare 3D
-

Oculus Rift + accesorii

5 pcs.

Pachetul de licență GIS
-

M.App Enterprise 2018

-

Erdas Apollo Professional 2018

Pachet licențe baza de date

1 buc.

1 pcs.

Nr.

Denumirea produselor sau serviciilor
-

PostgreSQL

-

Cluster Control

Cantitatea

Pachet de licență software simulare pentru situații de
urgență
-

Luciad Fusion Advanced 2018+ extensii
(DatabaseConnectors, Terrain Analysis
Engine, Weather& Environment Standards,
Graph & Routing Engine & Cad Connectors)

-

Luciad Lightspeed Essential 2018

-

Luciad RIA Pro

1 pcs.

Pachet licență management de urgență
-

Ingeea Safety

-

Ingeea XPortal

1 pcs.

Pachet licențe sisteme de operare și Extensii - Se
livrează împreună cu echipamentele HW
-

Windows Server 2016 Standard

-

CentOS 7

-

VMWare

-

Zen Load Balancer

15 buc.
(4 server;
11 workstation)

Licență GIS și extensii
-

Erdas Imagine Professional 2018

-

GeoMedia Professional 2018

1 pcs.

Servicii de implementare
Servicii de instalare si configurare componente
hardware si de retea si componente software de
baza:
Analiza si proiectare
Configurare, dezvoltare sistem
(analiza, proiectare, dezvoltare, testare)

1 doc
1 doc

Testarea funcționalităților sistemului

1 doc

Dezvoltare conținut digital

1 doc

Instruire

1

doc

B. VALOAREA DE INVENTAR: 5.533.120,39 lei, cu T.V.A.
2)în cazul bunurilor cu regim special, indicarea reglementărilor legale specifice privind paza şi protecţia: - nu e
cazul
3)destinaţia bunului: problematica situațiilor de urgență, și în special inundații și alte hazarde provicate de
fenomene naturale sau de om care afectează mediul precum accidentele rutiere care implică încărcături de
substanțe periculoase sau muniție neexplodată care prin manevrare improprie poate produce efecte negative
asupra mediului și oamenilor
4)durata pentru care se acordă folosinţa gratuită: 6 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri

5)termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunului: 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri
6)obligaţiile instituţiei de utilitate publică beneficiară:
a)să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa gratuită;
b)să prezinte, anual, Consiliului Județean Călărași, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfăşurată,
gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi prognoze şi strategii pentru perioada următoare;
c)să permită accesul Consiliului Județean Călărași pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;
d)să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
e)la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a
deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini.
f) să informeze Consiliul Județean Călărași cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate, precum şi
la existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea
exploatării bunului;
g) orice alte obligații prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
7)entitatea care suportă cheltuielile de întreţinere a bunului, potrivit destinaţiei sale: Ministerul Afacerilor Interne –
Departamentul pentru Situații de Urgență – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – Inspectoratul
pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” al Județului Călărași
8)modalităţi de angajare a răspunderii şi sancţiuni: Consiliul Județean Călărași și Inspectoratul pentru Situații de
Urgență ”Barbu Știrbei” al Județului Călărași vor încerca pe cale amiabilă rezolvarea oricăror divergențe legate de
bunurile predate. În cazul în care nu ajung la o înțelegere în termen de 3 luni, aceștia se vor adresa instanței de
judecată pentru rezolvarea diferendelor. Titularul dreptului de folosință cu titlu gratuit - Ministerul Afacerilor Interne
– Departamentul pentru Situații de Urgență – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – Inspectoratul
pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” al Județului Călărași răspunde pentru orice prejudicii aduse bunului, cu
excepția celor provocate de forță majoră și caz fortuit, în termenele și condițiile menționate în Anexa nr. 2 la
prezenta hotărâre. Această răspundere nu exclude răspunderea titularului dreptului de folosință cu titlu gratuit în
conformitate cu prevederile art. 352 din Codul administrativ.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

Întocmit, redactat:
Consilier juridic,
Edward ANAGNOSTE

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 187 din 29.11.2019

CONTRACT DE COMODAT
Nr. ........./..........11.2019

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:
A. Bunurile furnizate conform contractului de furnizare nr. 19192/06.11.2018

A.1. Vehicul/Utilaj livrat:
Tipul Autovehiculului: AUTOMACARA PE PNEURI
Marca Autosasiu: MAN
Model Autosasiu: TGS 44.420 10x04-6 BB
Seria Autosasiu: WMA41SZZ8KL076193
Marca Suprastructură: ERKIN
Model Suprastructura: ER 2060 – T4
Serie Suprastructura: TEV-12 068
Autovehiculul are următoarele dotări opționale la livrare:
- Trusa de prim ajutor – 1 buc
- Trusa de scule și cric – 1 buc
- Triunghi reflectorizant – 1 buc
- Stingător – 1 buc
- Cheie contact – 2 buc
- Set acte înmatriculare
A.2. ACCESORII:
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Componentă
Cantitate
Materiale specifice autoșasiu
Trusă scule și accesorii specifice autoșasiu
1 buc
Roata de rezervă (jantă + anvelopa) montată pe șasiu
1 cpl
Cric hidraulic
1 buc
Cale staționare
4 buc
Lanțuri antiderapante
1 set (roțile tractoare)
Accesorii pentru ridicare și balizarea zonei de intervenție
Lanțuri capacitate minim 3,5 to /fir a 4,5 m minim /fir
8 buc
cu reglaj pe lungime
şufă minim 2 to, minim 2 m
16 buc
şufă minim 2 to, minim 4 m
16 buc
1

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

şufă minim 3 to, minim 3 m
şufă minim 4 to, minim 3 m
Ocheţi prindere capacitate ridicare 3250 kg
Ocheţi prindere capacitate ridicare 4750 kg
Ocheţi prindere capacitate ridicare 6500 kg
Cârlige pentru şufe pentru 2 to
Cârlige pentru şufe pentru 3 to
Centuri de ridicare pentru 3 to minim 5 metri
Chingă pentru manevrat profile metalice minim 50 m
Chingă cu strat rezistent la materiale abrazive minim
50 m
Corzi de ghidare a sarcinii cu lungime de minim 50m
Corzi de ghidare a sarcinii cu lungime de minim 20m
Dispozitiv “Car Lifting” sarcină maximă 3,5 tone (set 4
buc. dispozitive prindere la roata maşinii, set 4 bucăţi
dispozitiv suspendare tip curea, cuple rapide)
Greifer tip cupă cu capacitate minim 250 litri
Greifer cu fălci cu capacitate de ridicare minim 5000 kg
și deschidere minima între fălci 1800 mm
Cântar electronic pentru vizualizarea sarcinii în cârlig
cu afișarea sarcinii la distanță
Complet de balizare a locului intervenției (12 conuri
reflectorizante, 5 balize semnalizare luminoase (cu
acumulatori reîncărcabili și stație de încărcare) minim
400 metri liniari de bandă reflectorizantă)

8 buc
8 buc
8 buc
8 buc
8 buc
4 buc
4 buc
4 buc
2 buc
2 buc
4 buc
4 buc
1 cpl

1 buc
1 buc
1 buc
1

cpl

A.3. VALOAREA DE INVENTAR TOTAL (A.1.+A.2.): 2.420.460 lei, cu T.V.A.
B. Bunurile furnizate conform contractului de furnizare nr. 6427/05.04.2019
B.1. DATE DE IDENTIFICARE:

Nr.
Denumirea produselor sau serviciilor
Echipamente hardware
Server pentru simulare
1
Maguay eXpertServer 222-S-2U
Server de aplicații
2
Maguay eXpertServer 222-S-2U
Server de baze de date
3
Maguay eXpertServer 222-S-2U
Server GIS
4
Maguay eXpertServer 222-S-2U
Server portal
5
Maguay eXpertServer 222-S-2U
Sistem de stocare
Maguay PowerStore (bazat pe Infortrend
6
EonStor GS2012R, include 2x Cisco switch
SG350XG-24F 24-port Ten Gigabit)
Rack 42U
7
Rack Rittal
UPS
8
APC SRT5KRMXLI
Router UTM
Fortinet FortiGate 101E
9
- FortiGate software - Forti OS (Sistem de
operare embedded proprietar pe echipament).
10
Switch Ethernet
Fortinet FortiSwitch 424D
2

Cantitatea
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
1 buc.
2 buc.
2 buc.
2 buc.

Nr.

Denumirea produselor sau serviciilor
- FortiSwitch software- Forti OS (Sistem
de operare embedded proprietar pe
echipament).

Statii de lucru
Maguay OfficePower EX
Componente software
Pachet de simulare 3D
- Oculus Rift + accesorii
11

11buc.

5 pcs.

Pachetul de licență GIS
- M.App Enterprise 2018
-

1 buc.

Erdas Apollo Professional 2018

Pachet licențe baza de date
- PostgreSQL
-

1 pcs.

Cluster Control

Pachet de licență software simulare pentru
situații de urgență
- Luciad Fusion Advanced 2018+ extensii
(DatabaseConnectors, Terrain Analysis
Engine, Weather& Environment
Standards, Graph & Routing Engine &
Cad Connectors)
-

Luciad Lightspeed Essential 2018

-

Luciad RIA Pro

Pachet licență management de urgență
- Ingeea Safety
-

1 pcs.

1 pcs.

Ingeea XPortal

Pachet licențe sisteme de operare și Extensii Se livrează împreună cu echipamentele HW
- Windows Server 2016 Standard
-

CentOS 7

-

VMWare

-

Zen Load Balancer

Licență GIS și extensii
- Erdas Imagine Professional 2018
-

Cantitatea

15 buc.
(4 server;
11 workstation)

1 pcs.

GeoMedia Professional 2018

Servicii de implementare
Servicii de instalare si configurare componente
hardware si de retea si componente software de
baza:
Analiza si proiectare
Configurare, dezvoltare sistem
(analiza, proiectare, dezvoltare, testare)
Testarea funcționalităților sistemului
Dezvoltare conținut digital
Instruire
3

1 doc
1 doc
1 doc
1 doc
1 doc

B.2. VALOAREA DE INVENTAR: 5.533.120,39 lei, cu T.V.A.
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 și întreținere 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;
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;
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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;
k) obligațiile specifice menționate în cadrul art. 350 și art. 351 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ.

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, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de dare în folosință cu titlu
gratuit a bunurilor mai sus menționate;
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.
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.
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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 .................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

Întocmit, redactat:
Consilier juridic,
Edward ANAGNOSTE
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