
                ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 

H O T Ă R Â R E 
privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra unui imobilul – construcție și 

teren în care funcționează Poliția orașului Căzănești, situat pe şos. Bucureşti nr. 91  
identificat în CF 21888, proprietate publică al orașului Căzănești  

către Inspectoratul de Poliţie al judeţului Ialomiţa 
 

Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25 MARTIE 2021, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 1469 din 05.03.2021 al Primarului orașului Căzănești; 
- adresa Inspectoratului de Politie al județului Ialomița nr.12317 din 08.02.2021 înregistrată 

la Primăria orașului Căzănești sub nr.1053 din 17.02.2021 prin care solicită transmiterea spațiului în 
care funcționează Postul de poliție, în folosință gratuită în scopul desfășurării activității de ordine 
publică; 

Examinând: 
- raportul Compartimentului Juridic și Resurse Umane nr. 1524 din 09.03.2021; 
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public 

și privat, patrimoniu, agricultură și protecția mediului înconjurător, fonduri europene, IT – 
comunicare online nr. 8 din 22.03.2021; 

- avizul Comisiei pentru probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină, 
minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații nr. 3 din 22.03.2021; 

În conformitate cu prevederile art.108 lit. d), art. 129 alin.(2) lit. d) coroborat cu cele ale 
alin.(6) lit. a), art. 287 lit. b), art.349-352 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (6) lit. c) respectiv art. 139 alin. (3) lit. g) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unui drept de folosință gratuită asupra unui construcții în 
suprafața de 46,11 mp ce este compusă din 3 camere și un hol, aflat în imobilul proprietate publică a 
orașului Căzănești, precum și terenul aferent în suprafață de 202 mp situat pe şos. București nr. 91, 
identificat în CF nr.21888 Căzănești, numerele cadastrale 21888 -C1 și 21888, Inspectoratului de 
Poliție al județului Ialomița în vederea desfășurării activității de ordine și siguranță publică. 

(2) Spațiul menționat la alin. (1) în care funcționează Poliția orașului Căzănești are valoarea 
de inventar de 73893,45 lei și este identificat conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(3) Terenul menționat la alin. (1) are o valoare de inventar de 4644,77 lei și este identificat 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(4) Predarea efectivă a bunurilor menționate la alin.(l) se va realiza pe baza unui proces verbal 
de predare-primire, care se va încheia în cel mult 20 zile lucrătoare de la adoptarea prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Durata pentru care se acordă folosința gratuită este de 10 ani, durată ce poate fi 
prelungită cu cel mult jumătate din durata sa inițială, prin simplul acord de voință al părților, prin 
act adițional.  

 



 
Art. 3. Comodatarul se obligă: 
a) să întrebuințeze bunul primit în folosință numai pentru desfășurarea activității de ordine 

și siguranță publică.; 
b) să permită comodantului să verifice modul în care este folosit bunul transmis în comodat; 
c) să nu modifice bunul, în parte sau integralitatea lui; 
d) la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de 

ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, și liber de orice sarcini; 
e) să îngrijească și să conserve bunul ca un bun proprietar, suportând cheltuielile cu 

reparațiile curente precum și cele de întreținere ale acestuia; 
d) să suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepția întrebuințării normale și fără culpă 

din partea sa; 
e) să suporte cheltuielile necesare folosinței bunului împrumutat, după cum urmează: 
- cheltuieli de încălzire; 
- cheltuieli privind consumul de energie electrică; 
- cheltuieli cu apă curentă și canalizare, dacă este cazul; 
-   cheltuieli cu salubrizarea. 
f) să restituie la scadență bunul imobil, sau înainte de termen, dacă deținerea lui nu mai este 

necesară;  
g) să respecte normele de securitate; 
h) să nu transmită nici oneros și nici cu titlu gratuit folosința bunului unei alte persoane; 
i) să informeze comodantul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate 

publică, precum şi la existența unor cauze sau la iminența producerii unor evenimente de natură să 
conducă la imposibilitatea exploatării bunului. 

Art. 4. Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie 
considerate, potrivit legii penale, infracțiuni: 

a) încălcarea prevederilor art. 3 lit. a) - d) care se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 
15.000 lei; 

b) încălcarea prevederilor art. 351 lit. h) care se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 
10.000 lei. 

Art. 5. Se împuternicește Primarul orașului Căzănești, domnul Stelian Traian să semneze 
contractul de comodat încheiat între Orașul Căzănești și Inspectoratul de Poliție al județului 
Ialomița. 

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei 
orașului Căzănești și pe site-ul acesteia, www.primariacazanestiil.ro.  

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul orașului Căzănești și 
compartimentele de specialitate, cărora le va fi comunicată prin grija secretarului general al orașului 
Căzănești. 

 

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                            Secretar General al UAT, 

            DRĂGOI OCTAVIAN                                     OANCEA GEORGETA 
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