CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind preluarea și includerea în domeniul privat al Judeţului Dolj a
autospecialelor descrise în anexa la prezenta hotărâre din proprietatea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară;
având în vedere Referatul de aprobare nr.17215/07.07.2022 al Direcţiei Afaceri
Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, prin care se
propune preluarea și includerea în domeniul privat al judeţului Dolj a autospecialelor
descrise în anexa la prezenta hotărâre - Echipamente achiziționate în cadrul
proiectelor: „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Sud Vest Oltenia”; Extinderea dotării cu
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în
Regiunea Sud - Vest Oltenia”; “Optimizarea capacității de intervenție în situații de
urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, din proprietatea Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, raportul de specialitate al D.J.A.L.S. – Serviciul
Juridic, Administrație Locală nr. 17225/07.07.2022, precum și avizul comisiilor de
specialitate,
în baza art. 349, art. 354 și a art. 362 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor
Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest
Oltenia nr. 3/2022, art. 11 din Legea nr.82/1991 privind Legea contabilității,
republicată, cu modificările și completările ulterioare și a art. 69 alin. (1) și alin. (4)
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările
uterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) și alin. (1) lit. f), art. 182 alin.
(1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. (1) Se aprobă preluarea și includerea în domeniul privat al județului Dolj a
autospecialelor identificate în anexa la prezenta hotărâre din proprietatea Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia.

(2) Preluarea autospecialelor prevăzute la alin. (1) se face fără plată, prin protocol
de predare-primire, ce se va încheia între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Sud Vest Oltenia și Județul Dolj.
(3) Se împuternicește dl./dna._____________ să încheie protocolul de predareprimire prevăzut la alin. (2).
(4) Inventarul bunurilor din domeniul privat al județului Dolj se completează cu
bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri.
Art.2. (1) După preluarea autospecialelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre în
domeniul privat al județului Dolj, aceste bunuri se transmit în folosință gratuită până
la 31.12.2022 Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Oltenia” al Județului Dolj,
pe bază de protocol încheiat între părți în termen de 30 de zile de la adoptarea
prezentei hotarâri.
(2) Bunurile prevăzute în anexă vor fi folosite de Inspectoratul pentru Situații
de Urgență “Oltenia” pentru desfășurarea activității specifice de intervenție în situații
de urgență.
(3) Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Oltenia” va suporta din bugetul
propriu cheltuielile de întreținere a bunurilor ce fac obiectul prezentei hotărâri.
Art.3. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare
Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, Direcției Economice și
Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Oltenia” al Județului Dolj.

Nr.________

Adoptată la data de____________

PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ,

VASILE DORIN-COSMIN

SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,
ȘOVĂILĂ CRISTIAN MARIAN

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
D.A.E.D.R.P.F.I.

SE APROBĂ,
PREŞEDINTE
DORIN-COSMIN VASILE

Nr. 17215/07.07.2022

REFERAT DE APROBARE
privind preluarea și includerea în domeniul privat al Judeţului Dolj a
autospecialelor descrise în anexa la prezenta hotărâre din proprietatea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia
Judeţele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea, prin Consiliile Judeţene, s-au asociat şi
au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia prin semnarea
actului constitutiv autentificat la notar în data de 20.03.2008 sub numărul 1629, în
conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
republicată şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
cu modificările şi completările ulterioare aprobată prin Legea 246/2005.
Asociaţia a fost constituită cu scopul de a promova şi realiza proiecte de dezvoltare
regională de interes comun în domeniile: servicii sociale, transport, mediu, turism,
educaţie, utilităţi publice, resurse umane, cercetare-inovare, administraţie, mediu de
afaceri, dezvoltare durabilă, cooperare teritorială, competitivitate economică.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia nu desfășoară activități
economice, iar obiectivul principal este îmbunătăţirea sistemului regional integrat
pentru situaţii de urgenţă prin achiziţionarea în comun a echipamentelor pentru
situaţii de urgenţă şi furnizarea în comun a serviciului public de intervenţie în situaţii
de urgenţă.
Astfel, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, având ca membrii
Consiliul Judeţean Dolj, Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Judeţean Mehedinţi,
Consiliul Judeţean Olt şi Consiliul Judeţean Vâlcea, a implementat următoarele
proiecte:
• „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Sud Vest Oltenia”;
• „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii
în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud - Vest Oltenia”;
• “Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea
Sud-Vest Oltenia”.
Aceste proiecte au fost depuse și implementate ținând cont și de prevederile legii nr.
481/2004, republicată, privind protecția civilă, conform căreia autoritățile
administrației locale sunt obligate să asigure capacități de intervenție specializate,
corespunzătoare tipurilor de risc la care sunt expuse teritoriul și populaţia, în timp de
răspuns optim, indiferent de locul şi momentul în care se produce situaţia de urgenţă.

Astfel, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, având ca membrii
judeţele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea, prin consiliile judeţene, a achiziționat
64 de autospeciale pentru intervenții în situații de urgență, echipamente care au fost
predate Inspectoratelor Județene pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt
şi Vâlcea, prin încheierea unor contracte de comodat, în calitatea lor de utilizatori
direcți, conform prevederilor contractelor de finanțare mai sus menționate.
Ținând cont că perioada de monitorizare post-implementare s-a încheiat în luna iunie
2021, pentru a asigura continuitatea în desfășurarea activităților specifice de
intervenție în situații de urgență, este necesar transferul de proprietate către
beneficiarii finali, respectiv cele cinci Inspectorate Județene pentru Situații de
Urgență, prin intermediul consiliilor județene, membre ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitara Sud-Vest Oltenia, astfel încât să se asigure o mai bună organizare,
utilizare și mentenanță a acestor autospeciale, având în vedere scopul pentru care
acestea au fost achiziționate. Asemenea vehicule, special echipate și manevrate
corespunzător de personal calificat, trebuie să existe în număr suficient la dispoziția
bazelor operaționale, pentru a putea face față îndeplinirii în parametrii optimi a
oricăror operațiuni de salvare în caz de urgență.
Astfel, prin hotărârea nr. 3/2022, Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia a aprobat transferul proprietății echipamentelor
achiziționate în cadrul proiectelor mai sus menționate, conform distribuției acestora
pe județe, către consiliile județene Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, membre ale
asociației, ținând cont de faptul că fiecare județ a asigurat cofinanțarea necesară
pentru autospecialele aferente Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență din
județul respectiv.
În consecință vor fi preluate și incluse în domeniul privat al judeţului Dolj
autospecialele identificate în Anexă - Echipamente achiziționate în cadrul
proiectelor: „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Sud Vest Oltenia”; Extinderea dotării
cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în
Regiunea Sud - Vest Oltenia”; “Optimizarea capacității de intervenție în situații de
urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, din proprietatea Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia.
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre aprobare proiectul de
hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA BĂLUȚĂ
ÎNTOCMIT,
Laura Pîrvuleasa

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administrație Locală
Nr.17225 /07.07.2022

VIZAT
DIRECTOR EXECUTIV
Adriana-Cristina Vărgatu

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind preluarea și includerea în domeniul privat al
Județului Dolj a autospecialelor descrise în anexa la prezenta hotărâre din proprietatea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea
sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj,
a analizat proiectul de hotărâre privind preluarea și includerea în domeniul privat al Județului
Dolj a autospecialelor descrise în anexa la prezenta hotărâre din proprietatea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, propus de Președintele Consiliului Județean
Dolj și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: preluarea și includerea în domeniul privat al
Județului Dolj a autospecialelor descrise în anexa la prezenta hotărâre din proprietatea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia
2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului,
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),
în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.
În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile
domeniului reglementat, respectiv prevederile:
- art. 349, art. 354, art. 362 alin. (2) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest
Oltenia nr. 3/2022;
- art. 11 din Legea nr.82/1991 privind Legea contabilității, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- art. 69 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu
modificările și completările uterioare;
- art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) și alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
serviciului juridic: nu este cazul.
4 ) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.
Avizat
Întocmit
ȘEF SERVICIU JURIDIC,
Consilier juridic
Daiana Stoica
Bărăgan Simona

Anexa la Hotărârea_________________________
Echipamente achiziționate în cadrul proiectelor: „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Sud Vest
Oltenia”; Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă în Regiunea Sud - Vest Oltenia”; “Optimizarea capacității de
intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
I. CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
Serie şasiu

Cantitate
(buc.)

WMAN37ZZ0BY262258

1

Valoarea
rămasă în urma
amortizării
(lei)
896.134,36
0,00

WMAN37ZZ7BY262175

1

896.134,36

0,00

WMAN37ZZ8BY261634

1

896.134,36

0,00

WDB9301821L596616

1

1.220.742,80

0,00

WDB9301821L596617

1

1.220.742,80

0,00

WDB9301821L596618

1

1.220.742,80

0,00

WDB9301821L596619

1

1.220.742,80

0,00

WDB9301821L596620

1

1.220.742,80

0,00

Autospecială:
WDB906657BS590293

1

1.878.863,50

0,00

WMAN36ZZ9CY279328

1

1.004.896,00

0,00

11. Centru mobil de comandă WMAN38ZZ4DY288564
şi control

1

1.951.363,20

0,00

12. Autospeciala complexă WMAN38ZZ4EY307809
de intervenţie,
descarcerare şi acordarea
asistenţei medicale de
urgenţă -FRAP

1

842.252,64

0,00

Nr.
Crt.

Denumire echipament

1. Autospeciala complexă
de intervenţie,
descarcerare şi acordarea
asistenţei medicale de
urgenţă -FRAP
2. Autospeciala complexă
de intervenţie,
descarcerare şi acordarea
asistenţei medicale de
urgenţă -FRAP
3. Autospeciala complexă
de intervenţie,
descarcerare şi acordarea
asistenţei medicale de
urgenţă -FRAP
4. Autospeciala pentru lucru
cu apă şi spumă
5. Autospeciala pentru lucru
cu apă şi spumă
6. Autospeciala pentru lucru
cu apă şi spumă
7. Autospeciala pentru lucru
cu apă şi spumă
8. Autospeciala pentru lucru
cu apă şi spumă
9. Autospeciala de cercetare
NBCR (nuclear, biologic,
chimic, radiologic)

10. Autospeciala pentru
descarcerări grele

Valoare de
inventar
(lei)

Remorcă autospecială:
R00BBBK0410018

13. Autospecială de
WMA74SZZ5EM638375
intervenţie şi salvare de
la înălţime

1

2.759.626,20

0,00

14. Autofreză de zăpadă

WMAN38ZZ2GY339094

1

1.124.928,00

93.744,00

15. Autovehicule cu
șenile/roți tip UTV cu
capacitate mărită de
trecere

LE0AHAN29F0000063

1

194.400,00

0,00

UUPR2EABG0S002283

1

9.840,00

0,00

Remorca

