
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

                                                                      
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.VIII/13673 din 17.06.2022 

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Spitalului Județean 
de Urgenţă Bistriţa a unui autovehicul dotat cu echipamente 

specifice (autospecială medicalizată), proprietate privată  
                         a judeţului Bistriţa-Năsăud 

 

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data 
de ______2022, în prezența președintelui și a ____ de consilieri judeţeni; 

Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr.VIII/13671 din 17.06.2022 al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;  
- raportul nr.I/13683 din 17.06.2022 al Direcţiei economice din cadrul 

Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;  
- adresa nr.5028 din 19.05.2022 a Spitalului Județean de Urgenţă 

Bistriţa, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu 
nr.I/11345/19.05.2022; 

- prevederile art.1-2 din Legea nr.82/1991 Legea contabilităţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.26 alin.(10), Anexa nr.2 cap.I pct.8 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art.2146-2157 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.103/2021 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Bistriţa; 

- avizul nr.IIA/________din ________ al Comisiei economice; 
- avizul nr.IIA/________din ________al Comisiei de administraţie; 
- avizul nr.IIA/________din ________al Comisiei de sănătate, cultură, 

tineret și sport 
În temeiul prevederilor art.108 lit.d), art.173 alin.(1) lit.c), lit.d), alin.(5) 

lit.c), art.182 alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g), art.196 
alin.(1) lit.a) și art.362 alin.(2) şi (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 (1) Se aprobă darea în folosinţă gratuită Spitalului Județean de 
Urgenţă Bistriţa, pe o perioadă de 5 ani, a unui autovehicul dotat cu 
echipamente specifice (autospecială medicalizată), proprietate privată a 
judeţului Bistriţa-Năsăud, având următoarele date de identificare: autoturism 
pentru orice tip de teren, marca JEEP WRANGLER, an fabricație 2020, 
valoarea de inventar 337.934,71 lei, număr de identificare 
1C4HJXFU2LW153855, conform Cărții de identitate a vehiculului nr.0275993. 

(2) Autovehiculul prevăzut la alin.(1) se dă în folosință gratuită 
Spitalului Județean de Urgenţă Bistriţa pentru efectuarea misiunilor de 
intervenție în zonele greu accesibile și pentru intervenirea cât mai urgentă la 
pacienții aflați în zonele izolate în care nu există rețea rutieră. 

Art.2 (1) Se aprobă încheierea Contractului de comodat pentru 
autovehiculul prevăzut la art.1, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(2) Predarea-primirea autovehiculului și a dotărilor se va face pe bază 
de proces-verbal de predare-primire, care se va încheia în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi 
„pentru’’. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-
Năsăud. 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane, 
organizare, relația cu consiliul județean, cu: 

- Direcţia economică; 
- Spitalul Județean de Urgenţă Bistriţa; 
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud 

 

INIŢIATOR: 
PREŞEDINTE, 

EMIL RADU MOLDOVAN 
 

 
 
 

                             Aviz de legalitate: 
                                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                ALEXANDRINA-CRINA BORȘ 
Nr. _____                                            
Din _______2022  
C.T.I./P.G./1 ex.  
NOTĂ: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorităţii consilierilor 
judeţeni în funcție conform art.182 alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) din 
Codul administrativ). 
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Viză CFP Verificat: 
Compartimentul juridic, 

coordonare consilii locale 

Serviciul resurse umane, 
organizare, relația cu consiliul 

județean 
Nume, prenume, funcție Nume, prenume: Popescu 

Geoff-Ghar Adrian, consilier 
juridic superior 

Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu 

Semnătura: 
 

Semnătura: Semnătura: 

Data: Data: 17.06.2022 Data: 17.06.2022 
 



Anexa 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. __ din ______ 

 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                    SPITALUL JUDEȚEAN 
  CONSILIUL JUDEȚEAN                             DE URGENŢĂ BISTRIŢA         
    BISTRIȚA-NĂSĂUD                      
 Nr.________ din __________             Nr.________ din __________ 
 

CONTRACT DE COMODAT 
 
Art.1 Părţile contractante 
a) JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA -
NĂSĂUD, cu sediul în municipiul Bistriţa, Piaţa Petru-Rareş nr.1-2, județul 
Bistrița-Năsăud, telefon:0263/230741, fax:0263/214750, cod fiscal 4347550, 
reprezentat prin domnul Emil Radu Moldovan, având funcţia de Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, şi domnul Teofil Iulian Cioarbă, având 
funcţia de director executiv al Direcției economice, în calitate de comodant,  

şi 
b) SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA cu sediul în municipiul 
Bistrița, Bulevardul General Grigore Bălan, nr.43, telefon/fax 0263/231404, 
cod fiscal 4347593, reprezentată prin domnul Gabriel Lazany, având funcţia 
de manager, în calitate de comodatar, 
 în conformitate cu prevederile art.362 alin.(2)-(3) din Ordonanţa de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare, art.2146-2157 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud nr. _______ din __________ privind aprobarea dării 
în folosinţă gratuită Spitalului Județean de Urgenţă Bistriţa a unui autovehicul 
dotat cu echipamente specifice (autospecială medicalizată), proprietate 
privată a judeţului Bistriţa-Năsăud, au convenit să încheie prezentul contract 
de comodat cu respectarea următoarelor clauze: 
Art.2 Obiectul contractului 
Comodantul dă în folosință gratuită Comodatarului autovehiculul dotat cu 
echipamente specifice (autospecială medicalizată), proprietate privată a 
judeţului Bistriţa-Năsăud, având următoarele date de identificare: autoturism 
pentru orice tip de teren, marca JEEP WRANGLER, an fabricație 2020,   
valoarea de inventar 337.934,71 lei, număr de identificare 
1C4HJXFU2LW153855, conform Cărții de identitate a vehiculului nr.0275993, 
care va fi utilizat pentru efectuarea misiunilor de intervenție în zonele greu 
accesibile și pentru intervenirea cât mai urgentă la pacienții aflați în zonele 
izolate în care nu există rețea rutieră. 
Art.3 Durata contractului 
(1) Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen 
de 5 ani începând cu data semnării acestuia.  
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(2) Predarea-primirea autovehiculului și a echipamentelor specifice cu care 
acesta este dotat se va consemna în procesul-verbal de predare-primire, 
prevăzut în anexa la prezentul contract, care va fi încheiat, datat, semnat de 
părţile contractante, menţionându-se totodată starea fizică/tehnică a 
autovehiculului şi a dotărilor de care acesta beneficiază în momentul predării-
primirii. 
(3) Prezentul contract de comodat se poate prelungi cu acordul părţilor, prin 
act adiţional, la solicitarea scrisă a Comodatarului. Solicitarea de prelungire a 
contractului se comunică cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei 
contractului. 
Art.4 Obligaţiile părţilor 
(1) Comodantul se obligă: 
a) să predea comodatarului, în folosinţă, autovehiculul dotat cu echipamente 
specifice care face obiectul prezentului contract; 
b) să verifice modul în care sunt respectate condiţiile de folosinţă stabilite 
prin actul de dare în folosinţă gratuită şi prin lege; 
c) să solicite încetarea folosinţei gratuite şi restituirea autovehiculului dotat cu 
echipamente specifice, atunci când interesul public legitim o impune. 
(2) Comodatarul se obligă: 
a) să folosească autovehiculul dotat cu echipamente specific conform 
destinaţiei specificate în prezentul contract; 
b) să efectueze înmatricularea autovehiculului; 
c) să permită accesul reprezentanților Comodantului pentru efectuarea 
controlului asupra autovehiculul dotat cu echipamente specifice; 
d) să nu modifice autovehiculul dotat cu echipamente specifice, în parte ori în 
integralitatea lor; 
e) să păzească şi să conserve autovehiculul dotat cu echipamente specifice 
primit în folosință cu prudenţa şi diligenţa unui bun proprietar; 
f) să efectueze reparaţiile curente necesare şi să nu transmită dreptul de 
folosinţă asupra autovehiculului dotat cu echipamente specifice unei terţe 
persoane; 
g) să suporte toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a autovehiculul 
dotat cu echipamente specifice; 
h) să înştiinţeze de îndată comodantul, în situaţia în care se produc daune  
bunurilor împrumutate, sau în situaţia în care se produc daune unor terţe 
persoane, în timpul utilizării bunurilor; 
i) să încheie contracte de răspundere civilă pentru pagubele produse terților 
prin accidente de vehicule, în condițiile legii, pentru autovehiculul dotat cu 
echipamente specifice; 
î) să suporte cheltuielile pe care le-a făcut pentru a folosi autovehiculul dotat 
cu echipamente specifice; 
j) să depună diligenţele pentru asigurarea autovehiculului dotat cu 
echipamente specifice şi plata tuturor taxelor prevăzute de lege; 
k) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie autovehiculul dotat cu 
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echipamente specifice în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce s-a 
deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini; 
l) în situația în care restituirea autovehiculul dotat cu echipamente specifice în 
natură nu poate avea loc datorită pierderii, distrugerii, dispariției sau pieirii 
bunurilor, restituirea se face prin echivalent bănesc, actualizat, la care se 
adaugă majorări de întârziere dacă este cazul. 
Art.5 Răspunderea contractuală și rezilierea contractului 
(1) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor 
prevăzute în prezentul contract, părțile datorează daune interese.  
(2) Daunele se vor determina în funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi 
evaluat printr-o expertiză. 
(3) Partea în culpă se obligă să plătească despăgubiri care să acopere 
integral paguba suferită de cealaltă parte pentru nerespectarea parțială sau 
totală ori pentru îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale. 
(4) Neexecutarea/executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de 
către una dintre părți, dă dreptul părții lezate să rezilieze contractul și să 
pretindă daune-interese. 
(5) În cazul în care contractele de asigurare încheiate conform art.4 alin.(2), 
nu acoperă daunele produse bunurilor împrumutate sau cele produse terţilor, 
răspunderea pentru plata acestor daune revine integral comodatarului. 
Art.6 Modificarea contractului 
Pe durata perioadei de valabilitate a contractului părţile au dreptul de a 
conveni modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia prin semnarea unui 
act adiţional, în limitele dispoziţiilor prevăzute de actele normative în vigoare. 
Art.7 Încetarea contractului 
Prezentul contract încetează: 
a) prin acordul părţilor; 
a) la expirarea duratei stabilită în contract; 
b) prin reziliere, dacă una dintre părţi nu respectă obligaţiile contractuale; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 
Art.8 Forţa majoră 
(1) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.  
(2) Nici una dintre 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/şi executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de 
forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 
(3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în 
termen de 24 de ore, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile 
posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
(4) Dacă în termen de 30 de 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. 
(5) Forţa majoră dovedită în condiţiile legii apără de răspundere partea care o 
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invocă. 
Art.9 Notificările între părţi 
(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. 
(2) În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, 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. 
(3) Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu 
condiția confirmării în scris a primirii comunicării.  
(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. 
Art.10 Soluţionarea litigiilor 
(1) Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului 
contract sau rezultate din interpretarea, executarea şi încetarea acestuia să 
fie rezolvate pe cale amiabilă de ele. 
(2) În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale 
amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. 
Prezentul contract s-a semnat astăzi, _______________, în 3 exemplare, din 
care două pentru comodant și unul pentru comodatar. 
 
         COMODANT,   COMODATAR, 
         PREȘEDINTE,      MANAGER, 
   EMIL RADU MOLDOVAN                                     GABRIEL LAZANY 
 
 
    DIRECTOR EXECUTIV,                               DIRECTOR FINANCIAR, 
  TEOFIL IULIAN CIOARBA                                 CARMEN MIRELA POP  
 
 
        ŞEF SERVICIU,   
DANIELA FLORINA BUGNAR 
 
           VIZĂ CFP,                                                                 VIZĂ CFP, 
 
        
       AVIZAT JURIDIC,                     AVIZAT JURIDIC, 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier superior, Gabriela Pop ____________________ 



 
Anexa 

la Contractul de comodat înregistrat cu nr._____din data de ________ 
 

 
PROCES-VERBAL 

DE PREDARE-PRIMIRE 
 

 Încheiat între:  
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA -
NĂSĂUD, cu sediul în municipiul Bistriţa, Piaţa Petru-Rareş nr.1-2, județul 
Bistrița-Năsăud, telefon:0263/230741, fax:0263/214750, cod fiscal 4347550, 
reprezentat prin domnul Emil Radu Moldovan, având funcţia de Preşedinte al 
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, şi domnul Teofil Iulian Cioarbă, având 
funcţia de director executiv al Direcției economice, în calitate de predător şi 
1.2. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA cu sediul în municipiul 
Bistrița, Bulevardul General Grigore Bălan, nr.43, telefon/fax 0263/231404, 
cod fiscal 4347593, reprezentată prin domnul Gabriel Lazany, având funcţia 
de manager,  în calitate de primitor, 
2. OBIECT 
2.1. Predarea de către comodant şi primirea de către comodatar, în temeiul 
art.3.2. din Contractul de comodat înregistrat cu nr. ______ din 
____________ a unui autovehicul dotat cu echipamente specifice 
(autospecială medicalizată), proprietate privată a judeţului Bistriţa-Năsăud, 
având următoarele date de identificare: autoturism pentru orice tip de teren, 
marca JEEP WRANGLER, an fabricație 2020, valoarea de inventar 337.934,71 
lei, număr de identificare 1C4HJXFU2LW153855, conform Cărții de identitate 
a vehiculului nr.0275993. 
2.2. Bunul prezentat la pct. 2.1. va fi predat, respectiv preluat în gestiune de 
către reprezentanţi ai părţilor contractante, respectiv domnul Adam Dorin, 
consilier superior la Compartimentul logistic din cadrul Serviciului buget, 
monitorizare investiţii, gestionar din partea Consiliului Judeţean Bistriţa-
Năsăud şi domnul Dr. Tiberiu Tudor, medic șef din partea Spitalului Județean 
de Urgență Bistrița. 
3. STAREA FIZICĂ/TEHNICĂ A BUNURILOR, DOTĂRILE ŞI 
UTILITĂŢILE:__________________________________________________ 
 
  DOTĂRI: 
- Sirenă OGS tip CKS 150 W - 1 buc; 
- Targă transport pacient rabatabilă - 1 buc; 
- Aspirator secreţii portabil - 1 buc; 
- Defibrilator semiautomat cu geantă transport - 1 buc; 
- Butelie portabilă de oxigen cu geantă transport - 1 buc; 



 2 

- Lanternă LED - 1 buc; 
- Rucsac complet cu echipamente de intervenţie - 1 buc; 
- Container pentru deşeuri înţepătoare, tăietoare - 1 buc; 
- Troliu acţionat electric Ironman 9500 – 1 buc; 
- Cadru superior portbagaj – 1 buc; 
- Rampa luminoasă OGS tip E - 1 buc; 
- Radiotelefon mobil TETRA – 1 buc; 
- Staţie telecomunicaţii mobile 1 buc; 
- Priză exterioară 230V – 1 buc; 
- Roata de rezervă - 1 buc. 
 
4. S-au predat următoarele documente:_________________________ 
 

Prezentul Proces-verbal s-a încheiat în data de _____________, în 3 
exemplare originale, din care două pentru Județul Bistrița-Năsăud, în calitate 
de predător și unul pentru Spitalului Județean de Urgență Bistrița. 
 
 
 
       PREDĂTOR,                PRIMITOR, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier superior Gabriela Pop  
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CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 
CABINET PREŞEDINTE  
Nr.VIII/13671 din 17.06.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă 

gratuită Spitalului Județean de Urgenţă Bistriţa a unui autovehicul 
dotat cu echipamente specifice (autospecială medicalizată), 

proprietate privată a judeţului Bistriţa-Năsăud 
 

 
Ȋn conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile 
judeţene pot da în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică, bunuri ce 
aparţin domeniului public sau privat judeţean, după caz. 

Prin adresa nr.5028 din 19.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean 
Bistrița-Năsăud la nr.I/11345/19.05.2022, Spitalul Județean de Urgență 
Bistrița solicită analizarea posibilităţii achiziției ori transferului unui 
autovehicul cu tracțiune integrală, dotat cu echipamente medicale, care să fie 
utilizat în cazul misiunilor de intervenție, în zonele greu accesibile în care nu 
există rețea rutieră, pentru intervenirea cât mai urgentă la pacienții aflați în 
zonele izolate. 

Conform Notei de fundamentare a Serviciului buget, monitorizare 
investiţii nr.IA/13662 din 17.06.2022, în parcul auto al Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud se află autovehiculul cu numărul de înmatriculare BN30JUD - 
autoturism pentru orice tip de teren marca Jeep (autospecială medicalizată), 
proprietate privată a judeţului Bistriţa-Năsăud, dotat cu echipamente 
specifice, care poate corespunde solicitării transmise de Spitalului Județean 
de Urgență Bistrița privind utilizarea acestuia în misiunile de intervenție în 
zonele greu accesibile din județ. 

Având în vedere faptul că Spitalul Județean de Urgenţă Bistriţa este 
unitate sanitară de utilitate publică, aflată în subordinea Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud, propun încheierea unui contract de comodat între Consiliul 
Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Spitalul Județean de Urgență Bistrița, având ca 
obiect darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani a unui autovehicul 
dotat cu echipamente specifice (autospecială medicalizată), proprietate 
privată a judeţului Bistriţa-Năsăud, având următoarele date de identificare: 
autoturism pentru orice tip de teren, marca JEEP WRANGLER, an fabricație 
2020, valoarea de inventar 337.934,71 lei, număr de identificare 
1C4HJXFU2LW153855, conform Cărții de identitate a vehiculului nr.0275993. 
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Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Spitalului 
Județean de Urgenţă Bistriţa a unui autovehicul dotat cu 
echipamente specifice (autospecială medicalizată), proprietate 
privată a judeţului Bistriţa-Năsăud. 
 

 
 

INIŢIATOR: 
PREȘEDINTE, 

EMIL RADU MOLDOVAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Pop Gabriela, consilier superior/1 ex. _________________ 
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CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ                                       
SERVICIUL BUGET, MONITORIZARE INVESTITII 
Nr.IA/13662 din 17.06.2022 

   Aprobat,                                        
                                                                         Administrator public, 

                                                                        Grigore-Florin Moldovan 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Spitalului Județean 

de Urgenţă Bistriţa a unui autovehicul dotat cu echipamente specifice 
(autospecială medicalizată), proprietate 

privată a judeţului Bistriţa-Năsăud 

 
 
Prin adresa Spitalului Județean de Urgență Bistrița nr.5028 din 

19.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud la 
nr.I/11345/19.05.2022, se solicită analizarea posibilităţii transferului către spital 
a unui autovehicul cu tracțiune integrală, dotat cu echipamente medicale, în 
vederea deplasării personalului medical în cazul misiunilor de intervenție, în 
zonele greu accesibile în care nu există rețea rutieră. 

Conform Referatului nr.IAb/13179 din 10.06.2022 al Compartimentului 
logistic, Serviciul buget, monitorizare investiții din cadrul Direcției economice, în 
parcul auto al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud se află autovehiculul cu 
numărul de înmatriculare BN30JUD - autoturism pentru orice tip de teren marca 
Jeep (autospecială medicalizată), proprietate privată a judeţului Bistriţa-Năsăud, 
dotat cu echipamente specifice, care poate fi utilizat în misiunile de intervenție 
pentru deplasarea în zonele greu accesibile din județ. 

Conform Procesului-verbal de recepție nr.IIA/27280/10.12.2019, 
autoturismul are următoarele dotări: 

- Sirenă OGS tip CKS 150 W - 1 buc; 
- Targă transport pacient rabatabilă - 1 buc; 
- Aspirator secreţii portabil - 1 buc; 
- Defibrilator semiautomat cu geantă transport - 1 buc; 
- Butelie portabilă de oxigen cu geantă transport - 1 buc; 
- Lanternă LED - 1 buc; 
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- Rucsac complet cu echipamente de intervenţie - 1 buc; 
- Container pentru deşeuri înţepătoare, tăietoare - 1 buc; 
- Troliu acţionat electric Ironman 9500 – 1 buc; 
- Cadru superior portbagaj – 1 buc; 
- Rampa luminoasă OGS tip E - 1 buc; 
- Radiotelefon mobil TETRA – 1 buc; 
- Staţie telecomunicaţii mobile 1 buc; 
- Priză exterioară 230V – 1 buc; 
- Roata de rezervă - 1 buc. 
Potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.b) din Ordonanţa de 

urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, în exercitarea atribuţiilor privind administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului, consiliul judeţean hotărăşte darea în folosinţă gratuită a 
bunurilor proprietate privată a judeţului, în condiţiile legii. 
 Conform prevederilor art.108 lit.d) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile 
judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a Codului 
administrativ, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat judeţean, după 
caz, să fie date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică, iar potrivit 
art.362 alin.(2), bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale 
pot fi date în folosinţă gratuită, pe termen limitat, după caz, persoanelor juridice 
fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate 
publică, ori serviciilor publice. 

Luând în considerare prevederile legale anterior menționate şi urmare a 
solicitării Spitalului Județean de Urgență Bistrița, propunem încheierea unui 
contract de comodat între Judeţul Bistriţa-Năsăud şi Spitalul Județean de 
Urgență Bistrița având ca obiect darea în folosință gratuită a unui autovehicul 
dotat cu echipamente specifice (autospecială medicalizată), proprietate privată a 
judeţului Bistriţa-Năsăud, pe o perioadă de 5 ani, având următoarele date de 
identificare: autoturism pentru orice tip de teren, marca JEEP WRANGLER, an 
fabricație 2020, valoarea de inventar 337.934,71 lei, număr de identificare 
1C4HJXFU2LW153855, conform Cărții de identitate a vehiculului nr.0275993, 
care va fi utilizat pentru efectuarea misiunilor de intervenție în zonele greu 
accesibile și pentru intervenirea cât mai urgentă la pacienții aflați în zonele 
izolate în care nu există rețea rutieră. 

Predarea-primirea autovehiculului și a echipamentelor specifice cu care 
acesta este dotat se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire, care 
se va încheia în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a 
hotărârii consiliului județean. 
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Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu art.240 alin.(2) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, care prevede faptul că aprecierea 
necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin exclusiv 
autorităților deliberative, propunem inițierea Proiectului de hotărâre privind 
aprobarea dării în folosinţă gratuită Spitalului Județean de Urgenţă 
Bistriţa a unui autovehicul dotat cu echipamente specifice 
(autospecială medicalizată), proprietate privată a judeţului Bistriţa-
Năsăud. 
  
 
 

 
ŞEF SERVICIU, 

BUGNAR DANIELA FLORINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          VIZĂ C.F.P., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Pop Gabriela, consilier superior/1 ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.I/13683 din 17.06.2022 

 
RAPORT 

asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă 
gratuită Spitalului Județean de Urgenţă Bistriţa a unui autovehicul 

dotat cu echipamente specifice (autospecială medicalizată), 
proprietate privată a judeţului Bistriţa-Năsăud 

 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.VIII/13671 din 17.06.2022 al Președintelui 

Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 
- adresa nr.5028 din 19.05.2022 a Spitalului Județean de Urgenţă Bistriţa, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu 
nr.I/11345/19.05.2022; 

- prevederile art.1-2 din Legea nr.82/1991 Legea contabilităţii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.26 alin.(10), Anexa nr.2 cap.I pct.8 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.2146-2157 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.103/2021 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Bistriţa; 
În temeiul prevederilor art.108 lit.d), art.173 alin.(1) lit.c), lit.d), alin.(5) 

lit.c), art.182 alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g), art.196 
alin.(1) lit.a) și art.362 alin.(2) şi (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, a fost inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în 
folosinţă gratuită Spitalului Județean de Urgenţă Bistriţa a unui autovehicul 
dotat cu echipamente specifice (autospecială medicalizată), proprietate 
privată a judeţului Bistriţa-Năsăud. 
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Prin adresa Spitalului Județean de Urgență Bistrița nr.5028 din 19.05.2022 
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud la nr.I/11345/19.05.2022, se 
solicită analizarea posibilităţii transferului către spital a unui autovehicul cu 
tracțiune integrală, dotat cu echipamente medicale, în vederea deplasării în 
misiunile de intervenție, în zonele greu accesibile în care nu există rețea rutieră. 

Conform Notei de fundamentare a Serviciului buget, monitorizare investiţii 
nr.IA/13662 din 17.06.2022, în parcul auto al Consiliului Județean Bistrița-
Năsăud se află autovehiculul cu numărul de înmatriculare BN30JUD - autoturism 
pentru orice tip de teren marca Jeep (autospecială medicalizată), proprietate 
privată a judeţului Bistriţa-Năsăud, dotat cu echipamente specifice, care poate 
corespunde solicitării transmise de Spitalului Județean de Urgență Bistrița 
privind utilizarea acestuia în misiunile de intervenție în zonele greu accesibile din 
județ, pentru intervenirea cât mai urgentă la pacienții aflați în așezămintele 
umane situate în zonele izolate. 
 Ȋn conformitate cu prevederile art.108 lit.d) din Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile Codului administrativ, ca bunurile ce 
aparţin domeniului public sau privat judeţean, după caz, să fie date în folosinţă 
gratuită instituţiilor de utilitate publică. 
 Potrivit art.173 alin.(4) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea 
atribuţiilor privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului, consiliul 
judeţean hotărăşte darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate privată a 
judeţului, în condiţiile legii. 
 De asemenea, conform art.362 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date în 
folosinţă gratuită, pe termen limitat, după caz, persoanelor juridice fără scop 
lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori 
serviciilor publice.  
 Conform prevederilor legale anterior menționate şi urmare a solicitării 
transmisă de Spitalului Județean de Urgență Bistrița, se propune încheierea unui 
contract de comodat între Judeţul Bistriţa-Năsăud şi Spitalul Județean de 
Urgență Bistrița  având ca obiect darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 
ani a a unui autovehicul dotat cu echipamente specifice (autospecială 
medicalizată), proprietate privată a judeţului Bistriţa-Năsăud, având următoarele 
date de identificare: autoturism pentru orice tip de teren, marca JEEP 
WRANGLER, an fabricație 2020,   valoarea de inventar 337.934,71 lei, număr de 
identificare 1C4HJXFU2LW153855, conform Cărții de identitate a vehiculului 
nr.0275993. 
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Având în vedere cele prezentate, constatăm că sunt îndeplinite condițiile 
legale pentru ca Proiectului de hotărâre privind aprobarea dării în 
folosinţă gratuită Spitalului Județean de Urgenţă Bistriţa a unui 
autovehicul dotat cu echipamente specifice (autospecială 
medicalizată), proprietate privată a judeţului Bistriţa-Năsăud să fie 
dezbătut în comisii şi supus adoptării în ședința ordinară a Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Teofil Iulian Cioarbă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit: Teofil Iulian Cioarbă, director executiv, 1 ex.  
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