
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA BRĂDEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR.19/2021 

 privind darea în folosință gratuită către Administrația Națională “Apele Romane” 
pe toată durata de existență a investiției, a două terenuri, aflate în proprietatea 

publică a Comunei Brădești, pentru implementarea proiectului WATMAN - 
“Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa II”  

 
 
 

Consiliul Local Brădeşti, întrunit în şedinţă ordinară din data de 26.03.2021,  
 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr.19/2021 privind darea în folosință gratuită pe toată 

durata de existență a investiției către Administrația Națională “Apele Romane” a 
două terenuri, aflate în proprietatea publică a Comunei Brădești, pentru 
implementarea proiectului WATMAN - “Sistem informațional pentru 
managementul integrat al apelor - etapa II”; 

- Referatul de aprobare a Primarului Comunei Brădești nr.19/2021 privind darea în 
folosință către Administrația Națională “Apele Romane” a două terenuri, aflate în 
proprietatea publică a Comunei Brădești, pentru implementarea proiectului 
WATMAN - “Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa 
II”; 

- Raportul de juridic nr. 8/2021 al secretarului general al comunei Brădești, cu 
privire la darea în folosință gratuită pe toată durata de existență a invetstiției 
către Administrația Națională “Apele Romane” a două terenuri, aflate în 
proprietatea publică a Comunei Brădești, pentru implementarea proiectului 
WATMAN - “Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa 
II”; 

- Avizul favorabil al Comisiei buget-finanţe, studii şi analize economico-financiare, 
de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, administrarea domeniului 
public, protecţia mediului, pentru stategii de dezvoltare, proiecte şi relaţii cu 
societatea civilă; 

- Avizul favorabil al Comisiei juridice, respectarea drepturilor cetăţeneşti şi 
apărarea ordinii şi liniştii publice; 

- Având în vedere Adresa nr. 3622(2785) SL din data de 26.02.2021 a Instituției 
Prefectului Județul Harghita înregistrată la Primăria comunei Brădești sub nr. 
170.12.03.2021; 

- Având în vedere Adresa nr. 13277/MAR/30.07.2020, înregistrată la Primăria comunei 
Brădești sub nr. 3468/19.11.2020,  prin care Administratia Națională ”Apele Române” 
solicită adoptarea unei HCL privind darea în administare ANAR, pe toată durata 
existenței construcției a spațiului de amplasare a sirenelor; 



- Având în vedere HCL 15/2018 privind însușirea inventarului actualizat al 
bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Brădești, județul Harghita;  

 
Ținând cont de prevederile: 
 
- Legii nr. 107 din 25 septembrie 1996 privind Legea apelor, cu modificările și 
completările ulterioare;  
-  ORDINULUI nr. 459/78/2019 din 7 martie 2019 pentru aprobarea Regulamentului 
privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice 
periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și 
incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și 
poluări marine în zona costieră*  
- prevederile art. 108 lit d, art. 349- 353 din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, 
privind Codul Administrativ;  
- Ordonanței de Urgentă nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului 
si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonanței de 
urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local 
privind darea în folosință gratuită pe toată durata de existență a invetstiției către 
Administrația Națională “Apele Romane” a două terenuri, aflate în proprietatea publică a 
Comunei Brădești, pentru implementarea proiectului WATMAN - “Sistem informațional 
pentru managementul integrat al apelor - etapa II”  

- conform Procesului-verbal de afișare nr.173/12.03.2021, în contextul 
prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată, înregistrat sub nr.9/2021 în Registrul special pentru evidența 
anunțurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative și la ședințele 
publice ale Consiliului Local, și care a făcut obiectul: 

a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.fenyedkozseg.ro; 
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit c), alin (6) lit. a), art. 139 alin (3) lit. g) si art. 
196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1.  Se aprobă darea în folosință gratuită către Administrația Națională Apele 
Române, cu sediul în București, strada Edgar Quinet, nr. 6, sector 1, a următoarelor 
terenuri:  

a. Pentru Sirena S MS 151: - terenul în suprafață de 49 mp (având lățimea de 7 m și 
lungimea de 7 m), identificat în anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Acesta este amplasat în interiorul terenului Școlii Gimnaziale “Márton Áron”, din 

http://www.fenyedkozseg.ro/


comuna  Brădești, sat Târnovița, în suprafață totală de 4129 mp, CF nr.50388 Brădești , 
valoare inventar 65.000 lei, proprietate publică a Comunei Brădești, în conformitate cu 
prevederile HCL nr. 15/2018 , poziția 4 din anexă. 

b. Pentru Sirena S MS 152 - terenul în suprafață de 49 mp (având lățimea de 7 m și 
lungimea de 7 m), identificat în anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Acesta este amplasat în interiorul terenului Stației de epurare Brădești, în suprafață 
totală de 1.624 mp, CF nr. 50672 Brădești, valoare inventar 17.000 lei, proprietate 
publică a Comunei Brădești, în conformitate cu prevederile HCL nr 15/2018, poziția 8 
din anexă. 

Art. 2. alin.1. Folosința gratuită a spațiului de amplasare a sirenelor pe terenuri se 
acordă pe toată durata de existență a investițiilor Sirena S MS 151 și S MS 152. 

alin.2 Predarea – primirea terenurilor menționate la art. 1 către Administrația Națională 
Apele Române, se face pe baza de proces verbal încheiat între părți, în termen de 30 
de zile de la încheierea contractului de dare în folosință gratuită. 

 Art. 3. Se împuternicește Primarul Comunei Brădești să semneze Contractul de dare în 
folosință gratuită, cuprins în anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se revocă Hotărârea nr. 
8/2021 privind darea în administrare către Administrația Națională “Apele Romane” a 
două terenuri, aflate în proprietatea publică a Comunei Brădești, pentru implementarea 
proiectului WATMAN - “Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - 
etapa II”  
Art. 5. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul, respectiv viceprimarul comunei Brădești și Biroul financiar, contabilitate și 
urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brădești. 
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică  Prefectului județului Harghita, în vederea 
exercitării controlului de legalitate, respectiv se aduce la cunoștință publică prin 
publicare pe pagina de internet al instituției, la adresa: www.fenyedkozseg.ro. 
 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Brădeşti, în şedinţa ordinară din 
26.03.2021, cu respectarea prevederilor art. 139 alin (3) lit. g) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ,  cu un număr de 11  voturi pentru - din numărul total de 11 consilieri 
locali în funcţie - la şedinţă fiind prezenţi 11 consilieri locali. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        CSERGŐ DÉNES 

 
 
CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL, 
BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta     
 

http://www.fenyedkozseg.ro/


 

 

 

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.  19/2021 

 

CONTRACT DE DARE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ 

 

I. TEMEIUL LEGAL AL CONTRACTULUI  
 

Art.1 Contractul se încheie în baza următoarelor prevederi legale: 

 Art. 136 alin 1,2 și 4 din Constituția României;  
 Art. 108 lit. d), art. 349 – 353 al OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

 Art. 867-870 și art. 1273 din Codul Civil;  
 HCL nr………./…………2021 darea în folosință gratuită către Administrația 

Națională “Apele Romane” a două terenuri, aflate în proprietatea publică a 
Comunei Brădești, pentru implementarea proiectului WATMAN - “Sistem 
informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa II”  

 
 II. PARTILE CONTRACTANTE  

Comuna Brădești, cu sediul in comuna Brădești, Județul Harghita, Str. Petőfi 
Sándor 14, in calitate de proprietar, reprezentat de Primar – Bokor Botond, pe de 
o parte, si Administrația Națională “Apele Romane”, cu sediul in București strada 
Edgar Quinet, nr. 6, sector 1, reprezentata prin domnul Director General Ervin 
Molnar, in calitate de titular al dreptului de folosință, pe de alta parte,  
 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 Art. 2. Obiectul contractului îl constituie darea infolosință gratuită, către 
Administrația Naționala “Apele Romane”, cu sediul in București strada Edgar 
Quinet, nr. 6, sector 1, a 2(două) terenuri in scopul implementării proiectului 
WATMAN- “Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor-etapa 
II” dezvoltat de către Administrația Naționala “Apele Romane ” constând in 
amplasarea a două sirene in următoarele locații identificate in schițele anexa a 
prezentului document : 
a)  Pentru Sirena S MS 151: - terenul în suprafață de 49 mp (având lățimea de 

7 m și lungimea de 7 m), Acesta este amplasat în interiorul terenului Școlii 
Gimnaziale “Márton Áron”, Brădești, sat Târnovița, în suprafață totală de 



4129 mp, CF nr.50388 Brădești, valoare inv. 65.000 lei, proprietate publică a 
Comunei Brădești, în conformitate cu prevederile HCL nr. 15/2018 , poziția 4 
din anexă. 

b) Pentru Sirena S MS 152: - terenul în suprafață de 49 mp (având lățimea de 
7 m și lungimea de 7 m). Acesta este amplasat în interiorul terenului Stației 
de epurare Brădești, în suprafață totală de 1.624 mp, CF nr. 50672 Brădești, 
valoare inv. 17.000 lei, proprietate publică a Comunei Brădești, în 
conformitate cu prevederile HCL nr 15/2018, poziția 8 din anexă.  
Art. 3. Predarea – primirea bunurilor se va consemna in procesul verbal de 
predare – primire, încheiat odată cu semnarea contractului.  
 
IV DURATA CONTRACTULUI  
Art. 4. Prezentul contract se încheie începând cu data semnării lui de către 
pârți, pe toata durata existentei construcțiilor/instalațiilor ce vor fi edificate pe 
bunurile (terenurile) date in folosință gratuită.  
Art. 5. Titularul dreptului de folosință are obligația sa-l notifice pe proprietar, 
cu 30 de zile înainte, în situația în care bunul nu mai este utilizat de acesta.  
V DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE PĂRŢILOR 
 Art. 6. Drepturile proprietarului:  
 Să verifice dacă utilizarea bunurilor este efectuată în conform itate cu 
prevederile contractului de administrare; 
  Să intervină ori de câte ori este nevoie în vederea efectuării unor lucrări ce 
cad în sarcina sa;  
 Să urmărească modul în care titularul dreptului de dolosință își 
îndeplinește obligațiile stabilite prin contract; 
  Să revoce dreptul de folosință în situația în care titularul acestuia nu își 
îndeplinește cu bună credință obligațiile stabilite prin contract. 
 Art. 7. Drepturile titularului dreptului de folosință : 
  Să efectueze lucrări de amenajare si întreținere a bunurilor, sa le utilizeze 
și să le conserve ca un bun proprietar;  
 Să nu aducă prejudicii proprietarului;  
 Să folosească bunurile pe toată durata contractului de dare în folosință 
gratuită, conform destinației stabilite; 
  Beneficiarul – Administrația Naționala Apele Romane – nu poate transmite 
folosința terenurilor ce fac obiectul prezentului contract către o alta instituție 
sau entitate pe toata durata contractului.  
 Să exploateze în mod direct bunurile în condițiile prezentului contract.  
Art. 8. Obligațiile proprietarului:  
 Să predea, in vederea utilizării, bunurilor ce vor fi utilizate de Administrația 
Naționala Apele Romane in baza unui proces verbal de predare-primire; 
  Să controleze periodic modul cum sunt folosite și întreținute bunurilor, cu 
respectarea destinației; 



  Să preia bunurile, la încetarea contractului, libere de sarcini; 
  Să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunurilor, atunci când 
interesul public legitim o impune. 
. Art. 9. Obligațiile titularului dreptului de folosință: 
  Să folosească bunurile potrivit destinației în vederea căreia i-a fost 
acordată folosința gratuită;  
  Să preia in folosință bunurile ce fac obiectul prezentului contract pe baza 
de proces verbal de predare-primire;  
 Sa asigure împrejmuirea sistemului de avertizare-alarmare pentru a evita 
producerea unor accidentari si pentru a nu se putea escalada pilonul pe care 
sunt amplasate goarnele sirenelor.  
 Să nu modifice bunurile, în parte ori în integralitatea lui;  
 Să efectueze lucrări de amenajare, întreținere, reparații dacă este cazul; sa 
înștiințeze proprietarul despre toate lucrările executate; 
  Să întrețină bunurile ca un bun proprietar și să depună toate diligențele 
pentru obținerea tuturor autorizațiile sau avizelor prevăzute de lege în 
vederea bunei funcționări, să păstreze în bune condiții bunurile încredințate 
precum și accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze, pe toată 
durata administrării, în caz contrar obligându-se să răspundă de distrugerea 
totală sau parțială a acestora, dacă s-ar datora culpei sale.  
 Sa întrețină construcțiile/instalațiile edificate pe terenurile date in folosință 
gratuită, sa efectueze lucrări de reparații, modernizări etc pe toata durata 
contractului; 
  Să aducă la cunoștința proprietarului orice tulburare produsa de o terța 
persoana;  
 Să folosească, să posede și să dispună de bunurile transmise în folosință 
gratuită, în condițiile prezentului contract, conform destinației stabilite;  
 Să asigure respectarea normelor igienica-sanitare, a normelor tehnice, 
metodologice de protecție a muncii, PSI, protecția mediului înconjurător 
precum și a altor norme tehnice specifice activității desfășurate;  
 Să comunice proprietarului în termen de 3 zile calendaristice de la primire, 
orice acte privind revendicarea vreunui drept asupra bunurilor ce fac obiectul 
prezentului contract; 
  Să nu constituie garanții asupra bunurilor ce fac obiectul prezentului 
contract prin gajare, ipotecare, angajarea de credite sau orice alt tip de 
convenție; 
  Să nu cesioneze contractul unei terțe persoane;  
 Să nu transmită folosința dobândită in baza prezentului contract, nici 
oneros, nici cu titlu gratuit unei alte persoane;  
 Să permită accesul proprietarului accesul la bunurile încredințate pentru a 
controla starea acestora si modul de utilizare;  



 Răspunde de pagubele pricinuite la construcțiile unității de învățământ sau 
clădirile vecine, prin declanșarea unor incendii, dacă nu va dovedi ca 
incendiul a provenit din caz fortuit, forță majora sau defect de construcție, 
prin prăbușirea pilonului de susținere a sirenei, prin prăbuș irea gardului de 
împrejmuire sau altele asemenea;  
 Să restituie bunurile, la încetarea din orice cauză a contractului de folosință 
în deplină proprietate, libere de orice sarcini, si sa execute lucrările de 
readucere la starea inițiala a terenului (destinația inițiala fiind curte școală)  
 Să răspundă in nume propriu in litigiile referitoare la dreptul de dare in 
folosință;  
 Să arate in fata instanței titularul dreptului de proprietate, in litigiile ce au ca 
obiect dreptul de proprietate, in caz contrar purtând răspunderea pentru 
prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații. 
  Să informeze proprietarul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de 
proprietate, precum și la existenta unor cauze sau iminența producerii unor 
evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;  
 Să prezinte, anual, proprietarului, rapoarte privind activitatea de utilitate 
publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum 
și prognoze și strategii pentru perioada următoare. 
 VI. ÎNCETAREA FOLOSINȚEI GRATUITE  
Art. 10. Pârțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau 
mai multe din următoarele situații:  
 bunurile încetează sa mai existe;  
 schimbarea destinației bunurilor, fără acordul proprietarului; 
  acordul de voință, exprimat in scris, al pârților contractante; 
  desființarea titlului proprietarului; proprietarul nu este răspunzător de 
schimbarea regimului juridic al bunurilor date in administrare ca urmare a 
unor reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau 
ca urmare a unor procese de revendicare, titularul dreptului de administrare 
nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la proprietar; 
  în cazul în care titularul dreptului de dare in folosință nu si-a exercitat 
obligațiile ce deriva din prezentul contract;  
VII . RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ  
Art. 11. Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, 
partea in culpa datorează celeilalte parți daune. Daunele se vor determina in 
funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza 
tehnica.  
Art. 12. Nici una din pârțile contractante nu răspunde de neexecutarea la 
termen sau de executarea necorespunzătoare, total sau parțial, a oricărei 
obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligației a fost cauzata de forța majora, 



așa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la 
producerea evenimentului.  
VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI  
Art.13. Modificarea contractului se poate face in limitele legislației române, 
cu acordul parților, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul 
contract.  
Art.14. Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementarilor legale 
ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile, cum ar fi hotărârile 
Consiliului Local al Brădești sau alte acte normative - legi, hotărâri de 
Guvern, ordonanțe ale căror prevederi sunt imperative.  
IX. LITIGII  
Art.15. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătura cu acest contract vor 
fi soluționate pe cale amiabila, iar daca pârțile nu cad de acord, vor fi 
soluționate de către instanțele de judecata competente.  
X. DISPOZITII FINALE  
Art. 16. Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia.  
Art. 17. Prezentul contract de dare în folosință gratuită s-a încheiat in 2 
(doua exemplare), din care unul pentru titularul dreptului de folosință și unul 
pentru proprietar, astăzi ____________2021.  
 
Procesul verbal de predare primire face parte integrantă din prezentul 
document.  
 
 
 
 
 
PROPRIETAR,                                   TITULAR AL DREPTULUI DE 
FOLOSINTA, 

           Comuna Brădești, prin                           Administrația Naționala Apele Române 
prin  

            Primar                                                    Director General  Ervin Molnar 

            Bokor Botond 

 

 

 

 

 



 

 


