
RO 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: darea în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, a unor bunuri, 
proprietate privată ·a Judeţului Teleorman, achizitionate în cadrul proiectului 
"Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria" 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 
178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având În vedere: 
- referatul de aprobare nr. 2711 O din I 5.12.2022 al vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleonnan, dl. Florescu Adrian; 
- raportul comun de specialitate nr. 27382 din 19.12.2022 al Direcţiei Investiţii, Proiecte 

şi Achiziţii Publice, Direcţiei Tehnice şi Administrarea Patrimoniului şi Directiei Economice, 
privind darea în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, a unor bunuri, 
proprietate privată a Judeţului Teleormcţn, achizitionate în cadrul proiectului "Dotarea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria"; 

- avizul Direcţiei Juridice nr. 27183 din 15.12. 2022; 
- avizele Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului 

Judetean; · 

- prevederile contractului de finanţare nr. 4834/31.10.2019 încheiat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism lntennediar şi 
Unitatea Administrativ Teritorială Jud~ţ Teleorman, în calitate de benefi~iar al finantării; 

d ·1 h w ~ .. C ·1· I . J d T 1 _,,'7+ d' .;, ( 1 L 2022 - preve en e otararn ons1 m Ut u eţean e eonnan nr„r.~........ m ,:,;-,.: .. :.1 ...... 
privind includerea în domeniul privat al Judeţului Teleorman a unor bunuri achiziţionate în 
cadrul proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului JudeJean de Urgenfă 
Alexandria"· , 

- prevederile art.867 din Legea nr.287 /2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.163 alin. ( 1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi. completările ulterioare; · 

- prevederile art. I 08, art.173 alin. (I) lit.c ), alin. ( 4) lit.b ), art.298-300 şi art.362 alin. (I) 
şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 22 alin. (1) lit.c) şi alin. ( 4) Iit. b) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Teleorman nr.134/26.08.2021; 

F-5.5-03. ,,d I . r,•v. I 



Î11 temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (I) şi art. I 96 alin.( 1) lit.a) privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se aprobă darea în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, pe 

o perioadă de I O ani, cu posibilitatea prelungirii, a unor bunuri, proprietate privată a Judeţului 
Teleorman, achiziţionate în cadrul proiectului, "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului 
Jude{ean de Urgenţă Alexandria, prevăzute în anexa nr. I. 

Art. 2. În termen de 1 O zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Judeţul 
Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, va încheia contract de administrare cu Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Alexandria, pentru bunurile prevăzute la art. I, confonn modelului cadru 
prevăzut în anexa nr.2. 

Art. 3. Anexele nr. I şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se împuterniceşte vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul 
Adrian Florescu, să semneze contractul de administrare. 

Art. 5. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleonnan, domnul Adrian Florescu, prin 
Direcţia Investiţii, Proiecte şi Achiziţii Publice şi Direcţia Economică, asigură punerea în 
aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 6. Secretarul general al judeţului, prin Compartimentul Monitorizare Proceduri 
Administrative şi Relaţia cu Consilierii Judeţeni, va comunica prezentul act administrativ 
Instituţiei Prefectului Judeţul Teleorman, Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, Direcţiei 
Investiţii, Proiecte şi Achiziţii Publice, Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean 
Teleorman, în termenul prevăzut de lege. 

Nr. Consilieri 
judeţeni în 

functie 

JJ_ 

F-5.5-03, ed/, rc1·. I 

PREŞEDINTE 

Adrian lonut GÂDEA 
' 

Nr. Consilieri Nr. Voturi 
judeţeni 

" 
pentru" 

prezenti 

31 62 

CONTRASEMNEAZA 
Secretar general al Judeţului 

Silvia OPRESCU 

Nr. Voturi Nr. abţineri 
,,împotrivă" 



Nr 
crt 

o 

1 

2 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

Bunuri, proprietate privată a Judeţului Teleorman, 

Anexa nr. 1 :1 

la hotăJârea nr . . <lfJ.d. 
din ~1.,;_l.fl~l'l1:!!.ff.2022 

achizitionate in cadrul proiectelor, "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului JudeJean de UrgenJă 
Alexandria" care se dau în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria 

Denumirea bunului UM Can Codul de Elemente de identificare Anul Valoare de Situaţie juridică 

(Obiect de inventar/ titate clasificare dobândirii inventar actuală 

Mijloc fix/) Serie/numar contract I alte acte 
Lei doveditoare 

TVA 
inclus 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria 

Electrocardiograf cu buc 1 21554 460016- 2022 6.902,00 contract de fumizare 
12 canale M20A02950002 nr.203/16.09 .2022 

(Mijloc fix/) 
proces verbal de 
recepţie calitativa 
nr.21 379/06.10.2022 

Electrocardiograf cu buc I 21555 460016- 2022 6.902,00 contract de fumizare 
12 canale M20C0 1110005 nr.195/16.09.2022 

(Mijloc fix/) 
proces verbal de 
recepţie calitativa nr. 
21 377/06.10.2022 

F-5.5-03,edl. rev.l 



3 Analizator Automat buc 1 21553 
Hematologie 
(Mijloc fix/) 

Total valoare 

F-5.5-03,ed/, rev.l 

TFl 1042140016 

PREŞEDINTE 

Adrian Ionuţ GÂDEA 

2022 24.216,50 contract de fumizare 
nr.200/ 16.09.2022 

proces verbal de 
recepţie calitativa nr. 
21590/ 11.10.2022 

38.020,50 

CONTRASEMNEAZA 
Secretar general al Judeţului 

Silvia OPRESCU 



Judetul Teleorman 

Anexa 2 · ,) • 
I ?O I â'ie.. a hotararea nr.! .. \ . .< •• ._; •• 
,;2 J d!_(J 1:Yn.,tn1'f• .Pc?.,2...f!_. 

Consiliul Judetean Teleorman Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria 

CONTRACT DE ADMINSTRARE 

nr. . . . . . . . . . .. din ................... . 

În temeiul prevederilor art.297 alin. ( l) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a G.uvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr ................. , s-a încheiat 
prezentul contract de dare în administrare : 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Art.I Între : 

JUDEŢUL TELEORMAN, persoană juridică de drept public, identificată prin codul 
de înregistrare fiscală nr. 4652686, cont Trezoreria Alexandria nr. 
RO38TREZ24A800130560t·o1x, prin CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN, cu 
sediul în Alexandria, str. Dunării nr. 178, jud. Teleorman, telefon 0247/311201, fax 
0247/421132, reprezentată de domnul Adrian Ionuţ GÂDEA, având funcţia de 
PREŞEDINTE, în calitate de PROPRIETAR, pe de o pârte: . 
ŞI 

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALEXANDRIA, cu sediul în municipul 
Alexandria, str. Libertăţii, nr.1, cod de înregistrare fiscală 4253650, având contul nr. 
RO TREZ 6065 041XXX00 285 deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentată de 
domnul Alexandru-George DOBRE, având funcţia de manager genera], în calitate de 
ADMINISTRA TOR, pe de altă parte, 

a intervenit prezentul contract de dare in administrare. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.2 (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea dreptului de 
administrare, Spitalului Judeţean · de Urgenţă Alexandria, a unor bunuri, proprietate 
privată a Judeţului Teleorman, achiziţionate în cadrul proiectului, "Dotarea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgentă Alexandria", identificate în 
anexa la acest contract. Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020. · 



(2) Bun utile menţionate la alin. (I) vor fi folosite în exclusivitate pentru 
activităţile specifice medicale pentru care au fost achiziţionate. 

III. DURATA CONTRACTULUI 
Art.3. (I) Durata prezentului contract este de 10 ani, începând de la data semnării 
acestuia de către ultima dintre părţi. 

(2) Durata prevăzută la alin.(]) se poate prelungi cu acordul părţilor, prin act 
adiţional. 

IV. DREPTURJLE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Art. 4. Drepturile şi obliga/iile proprietarului: 
a) să predea administratorului echipamentele prevazut la art. 2.1 şi toate accesoriile 
acestora, în bună stare de funcţionare, în termen de 1 O zile de la data intrării în vigoare 
a contractului de administrare; 
b) să nu stânjenească pe administrator în exercitarea dreptului de administrare asupra 
bunurilor/echipamentelor; 
c) să verifice modul în care sunt respectate condiţiile de administrare stabilite prin 
prezentul contract şi prin lege; 
d) sa preia bunurile la data expirarii termenului contractual, pe baza de proces verbal. 
Art.5. Drepturile şi obligaJiile administratorului: . 
(I) a) să folosească bunurile potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată 
administrarea; · 

b) să păstreze în bune condiţii echipamentele primite, precum şi accesoriile 
acestora, să nu le-degradeze-sau deterioreze; 

c) să suporte toate cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru 
folosinţa/utilizarea echipamentelor ce fac obiectul contractului; 

d) să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunului la starea 
corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării 
necorespunzătoare sau a neasigurării pazei; 

e) să efectueze, pe cheltuiala sa, lucrările de reparaţii şi întreţinere a 
echipamentelor ce fac obiectul contractului după expirarea perioadei de garanţie; 

f) să răspundă de distrugerea totală sau parţială a echipamentelor care s-ar datora 
culpei sau neglijenţei sale, suportând contravaloarea acestora la preţul de achiziţie; 

g) să restituie proprietarului, Ia expirarea prezentului contract, echipamentele 
acestuia, în stare corespunzătoare, în afara de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din 
cauza vechimii, şi libere de orice sarcini. 

h) să notifice proprietarului, în termen de maxim 24 de ore de la producere, orice 
defecţiune sau degradare a echipamentelor ce fac obiectu] prezentului contract, atat in 
perioada de garantie, cat si dupa; 

i) să efectueze formalităţile necesare cu privire la închirierea bunurilor, numai cu 
acordul proprietarului' şi cu respectarea legislaţiei aplicabile; · 
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j) să permită proprietarului accesul la locul de utilizare a echipamentelor primite, 
împreună cu reprezentanţii organismelor/instituţiilor abilitate cu verificarea şi 
monitorizarea proiectului ; 

k) să păstreze permanent sigla proprietarului pe bunurile date în administrare; 
I) să înregistreze bunurile în evidenţele proprii. 

V. INCETAREA CONTRACTULUI 
Art.6. Raporturile contractului încetează prin: 

a) Restituirea bunurilor, în stare corespunzătoare, la ter_menul stipulat în prezentul 
contract; 

b) Restituirea bunurilor, cu anticipaţie, de către administrator, prin acordul scris al 
ambelor părţi; · 

c) Rezilierea de plin drept, fără notificare şi somaţie din partea Consiliului Judeţean 
Teleorman, prin revocarea dreptului de administrare, în cazul în care 
administratorul nu respectă obligaţiile prevăzute la art.5 din prezentul contract; 

d) În caz de forţă majoră. 

VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
Art.7. Modificarea prezentului contract de dare în administrare se face prm act 
adiţional semnat de către ambele părţi. 

VII. DISPOZIŢII FINALE 
Art.8. La predarea bunurilor de către proprietar, administratorului, se va încheia 
proces-verbaJ în care se va consem_na şi starea în care se află bunurile predate. 
Aceeaşi stare de ·fapt se va consemna prin proces verbal şi la predarea bunurilor de 
către administrator proprietarului. -
Art.9. Proprietarul îşi rezervă dreptul de a inspecta bunurile date în administrare ori de 
câte ori consideră necesar„ 
Art.I O ( l) În prezentul contract forţa majoră este definită de art.1351 alin (2) din 
Codul civil, ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi 
inevitabi I. · 
Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea Ia 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, aşa cum a fost 
definită mai sus; 

(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în 
termen de 1 O zile producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea 
limitării consecinţelor lui; 

.(3) Dacă nu procedează Ia anunţarea, în termenele de mai sus, a începerii şi 
încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele 
provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen. 
Art.I] (I) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind derularea prezentului contract 

3 



sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale 
amiabila de către reprezentanţii lor. 
(2) În cazul în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părţile se vor 
adresa instanţelor judecâtoreşti competente. 
(3) În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţă titularul acestui drept va 
sta în nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, 
titularul dreptului de administrare este obligat să arate instanţei cine este titularul 
dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă. Titularul 
dreptului de administrare răspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca 
urmare a neîneplinirii acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii 
poate atrage revocarea dreptului de administrare. 

Prezentul contract a fost întocmit astăzi ..................... în trei exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte şi un exemplar la dosarul proiectului, toate având aceeaşi 
forţă juridică. 

PROPRIETAR, 

PREŞEDINTE 

Adrian Ionuţ GÂDEA 

4 

ADMINISTRATOR, 

CONTRASEMNEAZA 
Secretar general al Judeţului 

Silvia OPRESCU 



Nr 
crt 

o 

1 

2 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN Anexa 
la contractul de administrare nr. 

din .............. ......... 2022 
Bunuri, proprietate privată a Judeţului Teleorman, 

achizitionate in cadrul proiectelor, "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Jude/ean de Urgenţă 
Alexandria" care se dau în administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria 

Denumirea bunului UM Can Codul de Elemente de identificare Anul Valoare de Situaţie juridică 

(Obiect de invent~r / titate clasificare dobândirii inventar actuală 

Mijloc fix/) Serie/numar contract / alte acte 
Lei doveditoare 

I TVA 
inclus 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria 

Electrocardiograf cu buc 1 21554 460016- 2022 6.902,00 contract de fumizare 
12 canale M20A02950002 nr.203/16.09.2022 

(Mijloc fix/) 
proces verbal de 
recepţie calitativa 
nr.21 3 79/06.10.2022 

Electrocardiograf cu buc I 21555 460016- 2022 6.902,00 contract de fumizare 
12 canale M20C0 1110005 nr.195/16.09 .2022 

(Mijloc fix/) 
proces verbal de 
recepţie calitativa nr. 
21 377/06.10.2022 

F-5.5-03.edl. rev. I 



3 Analizator Automat buc I 21553 
Hematologie 
(Mijloc fix/) 

Total valoare 

PROPRIETAR, 

F-5,5-03,ed/, rev.l 

TFI 1042140016 

PREŞEDINTE 

Adrian Ionuţ GÂDEA 

2022 24.216,50 contract de furnizare 
nr.200/ 16.09.2022 

proces verbal de 
recepţie calitativa nr. 
21590/ 11.10.2022 

38.020,50 

ADMINISTRATOR, 

CONTRASEMNEAZA 
Secretar general al Judeţului 

Silvia OPRESCU 




