
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTǍRÂREA nr. 12/2021 
privind aprobarea dării în folosințã gratuitã, pe termen limitat, a unor 

dispozitive/echipamente electronice aflate în proprietatea privată a Județului Vaslui  
      
 

Având în vedere: 
 - referatul de aprobare nr. 861/18.01.2021 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
 - raportul de specialitate nr.862/18.01.2021 al Direcției Dezvoltare și 

Cooperare; 
 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 

de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, Comisia de 
dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător, 
administrarea domeniului public și privat de interes județean și Comisia pentru protecţia 
socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport; 

- amendamentul formulat de domnul consilier județean Gălățeanu Gelu; 
în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. c) și alin.(4) lit.b) și art. 362 alin.(2) din O.U.G. nr. 57 

din 2019 privind Codul administrativ, cu modificãrile și completările ulterioare; 
- Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Competitivitate, Axa 

prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală 
competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-
guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - 
Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului 
digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate 
și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 186/2020 privind aprobarea 
încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului “Dotarea cu 
echipamente electronice a unitãților de învãțãmȃnt special din subordinea UAT Judetul 
Vaslui”, cod SMIS 144685; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 185/2020 privind aprobarea 
proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a unitãților de învãțãmȃnt special din 
subordinea UAT Judetul Vaslui”, cod SMIS 144685 și a cheltuielilor legate de proiect; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificãrile și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

                                                    H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe termen de 5 ani, a unor 
dispozitive/echipamente electronice aflate în proprietatea privată a Județului Vaslui, 
prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cãtre unitãțile 
de învãțãmȃnt special din județ. 

Art.2. – (1) Se aprobă modelul de contract de comodat, prevăzut în anexa nr. 
2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza căruia se va transmite dreptul 
de folosinţă gratuită a bunurilor mobile menţionate la art.1. 

(2) Se mandatează președintele Consiliului Județean Vaslui, domnul Dumitru 
Buzatu, să semneze, în numele și pentru Județul Vaslui, contractul de comodat prevăzut 
la alin. (1). 



Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui 
consiliului județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare, precum și Direcției Economice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.                                                                                                                     

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vaslui, 
în vederea exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului județean, 
Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, Școlii Profesionale Speciale “Sfânta Ecaterina” 
Huși, Centrului Școlar de Educație Incluzivă “Constantin Pufan” Vaslui, Centrului Școlar 
de Educație Incluzivă “Elisabeta Polihroniade” Vaslui, precum și Centrului Școlar de 
Educație Incluzivă Oraș Negrești. 
 

                                                                          Vaslui, 25 ianuarie 2021                                                
                                                                                                     
 
                  PREȘEDINTE,  
                                   Dumitru Buzatu  
 
 
 
 

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Hotărârea a fost adoptată cu  33 voturi  “pentru”,    
              0 voturi “împotrivă” și 1 “abținere” 

 



                                                                                                                                   Anexa nr. 1 
                                                                         la Hotărârea  nr. 12/2021  

 

LISTA DISPOZITIVELOR/ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE  
DATE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ 

   
1. ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ “SFÂNTA ECATERINA” HUȘI 

Nr. 
crt Echipament Bucăţi 

Valoare unitarã 
cu TVA 
– lei – 

1. Tableta 119 772,30 
2. Laptop 21 2.437,12 
3. Router Wireless 7 88.06 

   
2. CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ “CONSTANTIN PUFAN” VASLUI 

Nr. 
crt Echipament Bucăţi 

Valoare unitarã 
cu TVA 
– lei – 

1. Tableta 60 772,30 
2. Laptop 21 2.437,12 
3. Router Wireless 10 88.06 

   
3. CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ “ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI   

Nr. 
crt Echipament Bucăţi 

Valoare unitarã 
cu TVA 
– lei – 

1. Tableta 157 772,30 
2. Laptop 30 2.437,12 

   
4. CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NEGREȘTI 

Nr. 
crt Echipament Bucăţi 

Valoare unitarã 
cu TVA 
– lei – 

1. Tableta 114 772,30 
2. Laptop 6 2.437,12 

                                         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  Anexa nr. 2 
                                                                                                           la Hotărârea  nr. 12/2021  

  
                                                                   CONTRACT DE COMODAT 

 în vederea transmiterii în folosințã gratuitã pe termen limitat a unor dispozitive/echipamente electronice 
aflate în proprietatea privatã a Județului Vaslui  

 
Art.I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
         Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Vaslui,  prin Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. 
Ştefan cel Mare, nr. 79 , jud. Vaslui, reprezentată  prin domnul Dumitru Buzatu - preşedinte al Consiliului Judeţean 
Vaslui, în calitate de comodant, pe de o parte, 
             şi 
…………………………........………......, cu sediul în .............., jud. Vaslui, reprezentat/reprezentată  prin 
domnul/doamna.............,  în calitate de comodatar, pe de altă parte, 
au convenit să încheie prezentul contract de comodat.  
 
Art.II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 Comodantul dă în folosinţă gratuită comodatarului dispozitivele/echipamentele electronice prevăzute în anexa 
la prezentul contract, achiziţionate cu scopul desfășurării în bune condiții a activităților didactice, conform acordului 
de parteneriat aprobat prin Hotãrȃrea Consiliului Județean Vaslui nr. 186/2020.   
 
Art.III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

(1) Obligaţiile comodantului sunt următoarele: 
a) să predea spre folosinţă gratuită comodatarului bunurile mobile, aşa cum sunt ele menţionate în anexa la prezentul 
contract; 
b) să nu înstrăineze bunurile mobile ce fac obiectul prezentului contract pe toată durata acestuia; 
c) să solicite comodatarului, pe toată durata contractului, să se folosească ca un bun proprietar de bunurile mobile 
primite în baza prezentului contract. 

(2) Obligaţiile comodatarului sunt următoarele: 
a) să folosească bunurile mobile primite în baza prezentului contract  ca un bun proprietar, să efectueze toate reviziile 
şi reparaţiile necesare; 
b) să suporte toate cheltuielile pentru buna funcţionare a bunurilor mobile primite în baza prezentului contract, să 
suporte toate riscurile utilizării necorespunzătoare a acestora; 
c) să asigure funcţionarea  bunurilor, echipamentelor  exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate; 
d) să facă toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al comodantului să fie respectat pe toată durata 
contractului; 
e) să restituie bunurile mobile la împlinirea termenului stabilit în contract şi să răspundă de orice degradare adusă 
acestora, cu excepţia celor provenite din degradarea produsă de utilizare. 
 
Art. IV. DURATA CONTRACTULUI 

(1) Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe o perioadã de 5 ani de la darea în folosință 
gratuită a dispozitivelor/echipamentelor electronice prevăzute în anexa la prezentul contract, având valabilitate 
începând cu data semnării acestuia de către părţi. 

(2) Predarea-primirea bunurilor se va face pe bază de proces-verbal, care va deveni anexă la prezentul contract. 
     (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 condiţiile legii. 
 
Art. V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

(1)  Prezentul contract încetează de drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în cazul în 
care una dintre părţi: 

a) nu remediază în termen de 10 zile încălcările prevederilor contractuale notificate de către cealaltă parte; 
b) cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi. 

(2) Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel 
puţin 10 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele. 



(3) Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 
contractante. 
 
Art. VI. FORŢA MAJORĂ 

(1) Niciuna din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod 
necorespunzator – 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 forţă majoră constatată de către o autoritate 
competentă. 

(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile, producerea 
evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

(3)  Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, parţile au dreptul să-şi notifice 
încetarea de plin drept a prezentului contract făra ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 
 
Art. VII. LITIGII 

(1) Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, 
executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor. 

(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor 
judecătoreşti competente. 
 
Art. VIII. CLAUZE FINALE 

(1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
(2) Prezentul contract, împreună cu anexa care face parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi 

înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
(3) În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile, neexercitarea de către partea care suferă vreun prejudiciu a 

dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat 
la acest drept al său. 

 
Prezentul contract a fost incheiat astăzi, ..........2021, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 

 
                       COMODANT,                                                                         COMODATAR,                                                                                                                 
                         JUDEŢUL VASLUI  
                          Preşedinte,                                                                               
                      Dumitru Buzatu    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


