ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Administrarea Patrimoniului
Nr. 4316 din 04.03.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
Privind constituirea unui drept de folosință cu titlu gratuit în favoarea Serviciului de
Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0697 Oradea asupra unor bunuri mobile aflate în
domeniul privat al Județului Bihor
Prin adresele nr. 380130 / 09.02.2016 și 380196 / 29.02.2016, înregistrate la Consiliul Județean
Bihor cu nr. 2324 / 09.02.2016 și 3902 / 29.02.2016, Serviciul de Telecomunicații Speciale – Unitatea
Militară 0697 Oradea solicită atribuirea spre folosință gratuită a unor bunuri mobile (14 scaune) aflate
în inventarul domeniului privat al județului Bihor, în vederea pregătirii în bune condiții a procesului
electoral din iunie 2016.
În conformirtate cu prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, Serviciul de
Telecomunicații Speciale asigură serviciile de telefonie specială și de comunicații de voce și date,
necesare birourilor electorale, precum și funcționarea sistemului informatic de monitorizare a prezenței
la vot și de prevenire a votului illegal.
În acest sens personalul Serviciului de Telecomunicații Speciale împreună cu cu reprezentanții
Autorității Electorale Permanente, organizează ședințe de instruire cu operatorii din secțiile de votare,
în sala aparținând Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, din incinta
imobilului situat în Oradea, str. Dunărea nr.2, care nu este dotată cu un număr suficient de scaune
pentru efectuarea în condiții optime a instruirilor.
Analizând cererea Serviciului de Telecomunicații Speciale, la nivelul Consiliului Județean Bihor
au fost identificate 14 scaune care nu sunt folosite în prezent de către personalul aparatului de
specialitate și pot fi date în folosință gratuită solicitantului.
În considerarea prevederilor art.91 alin.(1) lit.c) și cele ale art.124 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
PROPUN:
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
Adoptarea proiectului de hotărâre privind constituirea unui drept de folosință cu titlu
gratuit în favoarea Serviciului de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0697 Oradea
asupra unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Bihor
PREŞEDINTE
Cornel POPA

410033, Oradea, Parcul Traian nr. 5
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Serviciul Administrarea Patrimoniului
Nr. 4317 din 04.03.2016

VICEPREȘEDINTE
Ionel AVRIGEANU

RAPORT DE SPECIALITATE
referitor la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
Privind constituirea unui drept de folosință cu titlu gratuit în favoarea Serviciului de
Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0697 Oradea asupra unor bunuri mobile aflate în
domeniul privat al Județului Bihor
Având în vedere Expunerea de Motive nr. 4316 din 04.03.2016 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre privind constituirea unui drept
de folosință cu titlu gratuit în favoarea Serviciului de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară
0697 Oradea asupra unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Bihor, consemnăm
următoarele:
Prin adresele nr. 380130 / 09.02.2016 și 380196 / 29.02.2016, înregistrate la Consiliul Județean
Bihor cu nr. 2324 / 09.02.2016 și 3902 / 29.02.2016, Serviciul de Telecomunicații Speciale – Unitatea
Militară 0697 Oradea solicită atribuirea spre folosință gratuită a unor bunuri mobile (14 scaune) aflate
în inventarul domeniului privat al județului Bihor, în vederea pregătirii în bune condiții a procesului
electoral din iunie 2016.
În acest sens personalul Serviciului de Telecomunicații Speciale împreună cu cu reprezentanții
Autorității Electorale Permanente, organizează ședințe de instruire cu operatorii din secțiile de votare,
în sala aparținând Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, din incinta
imobilului situat în Oradea, str. Dunărea nr.2, care nu este dotată cu un număr suficient de scaune
pentru efectuarea în condiții optime a instruirilor.
În conformitate cu dispozițiile art. 124 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice
locale, republicată, care precizează: “Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă
gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori
judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere
sau de utilitate publică ori serviciilor publice”.
Analizând prevederile proiectului de hotărâre constatăm că acesta respectă dispozițiile
articolului de lege anterior indicat întrucât Serviciul de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară
0697 Oradea este un serviciu de interes public, iar perioada pentru care se propune constituirea
dreptului de folosintă cu titlu gratuit este una limitată în timp, respectiv până la data de 15.12.2016.
Totodată, analizând cererea Serviciului de Telecomunicații Speciale, la nivelul Consiliului
Județean Bihor au fost identificate 14 scaune care nu sunt folosite în prezent de către personalul
aparatului de specialitate și pot fi date în folosință gratuită solicitantului.
În conformitate cu prevederile art. 97, alin.1 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei
publice locale, republicată, “În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri
cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate”, iar art. 98, prin dispoziţiile art. 45, alin
(3) precizează că pentru adoptarea hotărârii privind patrimoniul, este nevoie de votul a două treimi din
numărul total al consilierilor judeţeni în funcţie,
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Ţinând cont de cele menționate mai sus,
PROPUNEM:
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR

Adoptarea proiectului de hotărâre privind constituirea unui drept de folosință cu titlu
gratuit în favoarea Serviciului de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0697 Oradea
asupra unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Bihor.

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității
în solidar cu întocmitorul înscrisului
DIRECTOR GENERAL
Ec. Dimitrie MUSCA

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității
în solidar cu întocmitorul înscrisului
Șef serviciu
Ing. Teodora BAȘ

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial
Întocmit
Carmen SZILAGYI

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea
din punct de vedere al legalității
VIZAT SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL
Nr. 4318 din 04.03.2016

PROIECT

H O T Ă R Â R E A NR. _______
din ____________
Privind constituirea unui drept de folosință cu titlu gratuit în favoarea Serviciului de
Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0697 Oradea asupra unor bunuri mobile aflate în
domeniul privat al Județului Bihor
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. ____ din
________ prin care se propune adoptarea prezentei hotărâri, Raportul de specialitate nr. ____ din
________ întocmit de către Direcţia Generală Economică – Serviciul Administrarea Patrimoniului,
Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea
domeniului public și privat al județului nr. ______ din _________ ,
Ținând cont de adresele nr. 380130 / 09.02.2016 și 380196 / 29.02.2016 transmise de către
Serviciul de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0697 Oradea, înregistrate la Consiliul
Județean Bihor sub nr. 2324 / 09.02.2016 și 3902 din 29.02.2016,
În conformitate cu prevederile:
- art. 2144 și art. 2146 – 2157 Noul Cod Civil,
- art. 124 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
- art. 91 alin 1 lit.c, din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
- art. 98 coroborat cu dispoziţiile art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 97, din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se constituie în favoarea Serviciului de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0697
Oradea un drept de folosință cu titlu gratuit asupra unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al
Județului Bihor, identificate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
(2) Data până la care se aprobă constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit este
15.12.2016.
Art.2. Bunurile mobile identificate la art.1 vor fi utilizate numai pentru desfășurarea activității Serviciului
de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0697 Oradea.

Art.3. Se aprobă încheierea între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Serviciul de
Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0697 Oradea a contractului de comodat prevăzut în Anexa
nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
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Art.4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Bihor pentru semnarea contractului de
comodat, în numele și pentru Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Economică –
Serviciul Administrarea Patrimoniului.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor, Cabinetul Preşedintelui
Consiliului Judeţean Bihor, Direcţia Generală Economică – Serviciul Financiar Contabil, Serviciul
Administrarea Patrimoniului, Direcţia Generală Tehnică, Compartimentul Relaţii cu consilierii, Serviciul
de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0697 Oradea.

PREŞEDINTE
Cornel POPA
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Vizat:
PREȘEDINTE
Cornel POPA

ANEXA Nr. 2
La Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. _______din ___________

CONTRACT DE COMODAT
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1.JUDETUL BIHOR – PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR cu sediul în municipiul
Oradea, Parcul Traian, nr. 5, judeţul Bihor, cod stradă 410033, cod fiscal 4244997, cont bancar
45102204244997 deschis la Trezoreria Oradea, legal reprezentat prin dl. preşedinte Popa Cornel, în
calitate de COMODANT pe de o parte, şi
1.2. SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE – UNITATEA MILITARĂ 0697
Oradea, cu sediul in Oradea,str Dunărea nr.2, avand cod de înregistrare fiscală 25833421, telefon:
0259/416299, fax:0259/471240 reprezentată de col. Roșie Ioan - șeful U.M. 0697 Oradea și col.
Pușcaș Monica - sef birou administrativ, în calitate de COMODATAR, pe de altă parte,
Am convenit încheierea prezentului contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului este darea în folosinţă gratuită, a unor bunuri mobile din domeniul privat
judeţean către Serviciul de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0697 Oradea, conform
Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. ______, din ______, care face parte
integrantă din prezentul contract de comodat.
2.2. Predarea – primirea obiectului prezentului contract de comodat va fi consemnată în procesul
verbal de predare – primire care se încheie în data de ______ şi constituie anexa nr. 2 la prezentul
contract şi parte integrantă din acesta.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Bunurile prevăzute la punctul 2.1. se acordă de către comodant comodatarului, în mod gratuit,
pentru perioada cuprinsă din data de _________, până în data de 15.12.2016.
3.2. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele:
a) să conserve bunurile, adică să se îngrijească de ele ca un bun proprietar, întrucât contractul este
încheiat în interesul său;
b) să folosească bunurile conform destinaţiei determinate prin natura lor sub sancţiunea plăţii de
daune interese;
c) să restituie bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului,cel puţin în starea lor

iniţială;
d) să suporte cheltuielile necesare folosinţei bunurilor, neavând dreptul să ceară restituirea lor
deoarece acestea sunt un accesoriu al folosinţei;
e) să suporte riscul pieirii fortuite a bunurilor, cu excepţia întrebuinţării normale şi fără culpă din
partea sa;
4.2. Obligaţiile comodantului sunt următoarele:
a) să nu-l împiedice pe comodatar să folosească bunurile până la termenul stabilit;
b) să pună bunurile la dispoziţia comodatarului.
V. RĂSPUNDEREA COMODATARULUI
5.1. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pieirea în tot sau în parte a bunurilor, dacă nu
dovedeşte că deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecinţa folosirii
potrivit destinaţiei şi fără culpă din partea sa.
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal
arbitrar/unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi :
- nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. 4.1. şi 4.2. în prezentul contract;
- cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
- îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către
cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract sau în
termen de 15 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştintă că nu şi-a executat ori
îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile care îi revin.
6.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
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 /sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului
contract.
7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată,
cu confirmare de primire (A.R.) si se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul
poştal primitor pe această confirmare.
7.3. Dacă confirmarea se trimite prin telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce 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 se vor adresa
instanţelor judecătoreşti competente.

IX. CLAUZE FINALE
Încheiat astăzi data semnării contractului, conform art. 1560 din noul Cod Civil, în două
exemplare câte unul pentru fiecare parte.

COMODANT
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

PREŞEDINTE
Cornel POPA
_____________

DIRECTOR GENERAL
Ec. Dimitrie MUSCA
_____________

AVIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

AVIZAT JURIDIC

COMODATAR
SERVICIUL DE TELEMUNICAȚII SPECIALE
UNITATEA MILITARĂ 0697 Oradea

ȘEF U.M. 0697 Oradea
Col. ing. ROȘIE IOAN
_____________
ŞEF BIROU ADMINISTRATIV
Col. PUȘCAȘ MARIA
_____________

