
 Anexa la H.C.L. nr. 86/2010 
 
CONTRACT DE COMODAT 

        Nr.________/______________ 
 

          Cap. 1. PARTILE 
          1.1. DIRECŢIA GENERALĂ CENTRALĂ de SERVICII, persoană juridică de 
drept public de nationalitate maghiară, cu sediul în Budapesta, 1055, Piata Kossuth Lajos, 
nr. 2-4. având nr. de înmatriculare : 329398, cod fiscal: 153293996-2-41, reprezentată 
prin  dr. Miksa Antal- Director general, în calitate de COMODANT,  
 şi 
         1.2. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, persoană juridică de drept public de 
nationalitate română, reprezentat prin  Primar Antal Árpád András,  cu sediul în mun. 
Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, jud. Covasna, tel/fax nr. 351781, CIF: 
4404605,  in calitate de COMODATAR, în baza H.C.L nr. _____ / 2010, au convenit 
încheierea prezentului contract în următoarele conditiuni:  
          Cap. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.Transmiterea de catre comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinta a 
asupra statuii ecvestre “Huszar”, executată din ceară artificială, având valoarea de 
707.000 forinti. Statuia constituie proprietatea Statului Ungar si se află în administrarea 
Directiei Generale Centrală de Servicii cu nr. de inventar________).   

Cap.3. SCOPUL CONTRACTULUI  
2.Scopul contractului este prezentarea Statuii si expunerea acesteia în aer liber. 

            Cap. 4. DURATA CONTRACTULUI 
            3.Prezentul contract se incheie pe o perioada _____________ , incepand cu data 
semnării prezentului contract.   
 Părtile stabilesc, ca predarea – preluarea  va avea loc în baza unui protocol de 
predare- preluare în care se consemnează starea Statuii. Data predării- preluării va fi ziua 
intrării în vigoare a prezentului contract, iar locul predării- preluării se stabileşte, de 
comun acord,  ca fiind ________________.  
 Cap. 5. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ.  
 4.Pentru orice atingere adusă stării Statuii, cauzată de neîndeplinirea obligatiilor 
contractuale de către Comodatar, acesta datorează atât daune materiale cât si daune 
morale. Comodatarul trebuie să asigure integritatea Stauii, asezarea în asa fel în timpul 
comodatului încât să nu fie atins de nici un fel de actiune dăunătoare, stricăciune, 
deteriorare, furt sau cataclism.  
 În cazul eventualei deteriorări a Statuii, comodatarul este dator să-l anunţe 
neîntârziat pe Comodant. 
 Cap. 6. DREPTURI SI OBLIGATII 
        5. Asupra Statuii nu se poate efectua nici o interventie , cu exceptia aceleia care 
priveste readucerea la starea initială.  Cheltuielile de intretinere si reparatii cad în 
intregime în sarcina Comodatarului.  
 6.Comodatarul se obligă ca în toate expunerile va indica  proprietarul Statuii , 
respectiv Statul Ungar si , deasemenea , administratorul Statuii, respectiv Comodantul, în 
felul următor: “Proprietatea Statului Ungar /Administrator: Directia Generală Centrală 

de Servicii)” 



 7. Părtile, de comun acord, stabilesc, ca atât dreptul de proprietate cât si dreptul de 
autor aferent Statuii – obiect al prezentului contract de comodat- apartin exclusiv Statului 
Ungar, iar dreptul de  administrare Comodantului.  
 8. Comodatarul nu poate cesiona dreptul de folosintă unei terte personae. 
 9. Transportul Statuii de la locul predării- preluării (pct. 3 din prezentul contract) 
precum restituirea se efectuează  pe cheltuiala Comodatarului. În cursul transportulu 
Comodatarul este obligat să manipuleze special Statuia  astfel ca să nu i se pricinuiască 
vreo deteriorare. Comodantul îsi rezervă dreptul ca împachetrea , fixarea să fie verificate 
de specialistii proprii, precum că reprezentantul său să fie prezent atât la transportul cât si 
la restituirea Statuii. Cheltuielile legate de aceste actiuni cad tot în sarcina 
Comodatarului.  
 10. În cazul încetării contractului, Comodatarul este obligat la retituirea Statuii în 
starea initială, fără notificarea din partea Comodantului în acest sens – la locul de 
predare-primire fixat de comun acord. La restituirea Statuii, părţile  întocmesc proces- 
verbal despre starea Statuii. Comodatarul este obligat să suporte orice fel de prejudiciu 
survenit în timpul derulării contractului ori  transportului  Statuii. În situatia în care 
Comodatarul, din orice motiv nu poate restitui Statuia, va fi obligat la rambursarea valorii 
actuale de inventar către Comodant.  

11. Părţile în cursul executării contractului pentru relaţii indică următoarele 
persoane: 
      Din partea Comodantului ........................................ 
      Din partea Comodatarului: D- na Viceprimar Sztakics Eva. 

12. Orice divergentă apărută între părti, va fi solutionată pe cale amiabilă.. Orice 
problemă apărută din interpretarea clauzelor prezentului contract, se supune regulilor de 
drept ale Republicii Ungare, Legea aplicabilă contractului este legea maghiară.  

13. Părţile încheie prezentul contract pe termen nedeterminat, Contractul 
încetează odată cu semnarea la restituirea Statui al procesului verbal privind starea Statuii 
şi semnarea predării-preluării. 

14. Contractul poate fi reziliat unilateral de oricare dintre părţi, cu o notificare 
prealabilă transmisă cu  două luni înainte de încetarea efectivă. .. 

15. Comodatarul poate restitui oricând Statuia, acceptarea restituirii nu poate fi 
refuzată de comodant  fără invocarea unor motive temeinice. 

16. Comodantul poate rezilia imediat contractul, dacă scopul împrumutului a 
devenit imposibil, dacă Comodatarul foloseşte bunul contrar destinaţiei sale sau cu 
nerespectarea clauzelor contractuale, dacă fără aprobare cedează folosinţa Statuii către o 
terţă persoană,  ori, dacă din motive necunoscute la semnarea contractului, Comodantul 
are nevoie de  Statuie. 

17. Părţile stabilesc că în problemele nereglementate în prezentul contract sunt 
aplicabile  dispozitiile Legii nr. IV. din anul 1959 referitoare la Codul civil, respectiv 
dispoziţiile referitoare la comodat, precum regulile de drept în vigoare în Republica 
Ungară. 

18. Prezentul contract a fost întocmit în 5 exemplare originale, din care 3 
exemplare revin pentru Comodant şi 2 exemplare revin pentru Comodatar. 
 
Părţile după ce au citit contractul, au convenit, că în toate clauzele sale acesta reprezintă 
voinţa lor comuna, semnând toate exemplarele sale. 



Data, .......aprilie 2010. 
 
 
 
 
       COMODANT:                                                                COMODATAR: 
 
DIRECŢIA GENERALĂ CENTRALĂ        MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 
             DE SERVICII 
         prin          prin  
         DIRECTOR GENERAL                                                PRIMAR  
  Dr. MIKSA ANTAL                ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS 
 


