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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
OIH.ECTIA PENTRU ["IDENTA

PERSOAN[LOR ~I ADMINISTRAREA
HAZELOR DE DATE

MUNIC1PIUL SFANTU GHEORGHE
PRIN

CONS1LlUL LOCAl. Al. MUNICIPIULUI
SFANTU GHEORGHE

SERVICIUL PU8L1C COMUNITAR
LOCAL DE EVIDENTA A

I'ERSOANELOR
Nr. din din

CONTRACT DE COMODAT
(iMPRUMUTDEFOLOSINTA)

CAPITOLUL I. - Partile contractante

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA PENTRU EVIDENTA
PERSOANELOR ~I ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE denumita in continu;re
D.E.P.A.B.D., Cll sediul in strada Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucure~ti, cod fiscal
26362870, coni R082TREZ70623610120XXXXX, deschis la Trezoreria Sector 6,
Bucure~ti, tderon/fax 021-4135442, reprezentata prill director Dumitru Florin BABA ~i
contabil ~ef Daniel Ovidiu MANESCU, in calitate de COMODANT,
ji
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SFANTU GHEORGHE - SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA
A PERSOANELOR SFANTU GHEORGHE denumita in continuare S.P.C.L.E.P., Cll

sediul in municipiul Sfanlu Gheorghe, str. I Dcccmbrie 1918 nr. 2, judetul Covasna, leI.
0267/316957, fax 0267/311243, coni bancar R085TREZ25624540220XXXXX deschis la
Trczoreria municipiul Sfantu Gheorghe, reprezentata prin primarul munieipiului Sffmtu
Gheorghe ANTAL Arpad-Andras, in calitate de COMODATAR,
au convcnit S[I incheie prezentul contract de comodat Cll respectarea urmatoarelor dauze:

CAPITOLUL " - Obieclul conlraclului

Art. I. - COl1lodatllul acorda comodatarului, cu titlul gratuit ~i pc 0 perioada detcmlinaH''i,
sub forma de imprumul, spre folosinla, bunul material prevazut in anexa nr. 1 la prezcntul
contract.
Art. 2. - Predarea bunului material prevazut la art. I se face pe baza de proces-verbal de
prcdare-primire, inchcial intre slructura teritoriala compctenta, subordonata D.E.P.A.B.D.,
in calitate de pred~Hor ~i S.P.C.L.E.P Sfantu Gheorghe in calitate de primilor ~iva constitui
anexa nr. 2 a prezentului contract.

CAPITOLUL III - Obligaliile parlilor

Art. 3. - Obligatiile comodantului sunt urmatoarele:
a) sa predea spre folosinlfl comodalarului bunul material prevazut in ancxa nr. 1·
b) sa nu instrainczc bunul material ce face obiectul prezcntului contract de comodat pc
toata perioada de dcrulare a accstuia, prevazuta la art. 5;
c) sa nu-l impicdice pe comodatar sa foloseasca bunul material pana la termenul convenit.
Art. 4. - Obliga\iile comodatarului sunt urmatoarelc:
a) sa conserve bunul material prevazut 1a art. I, adica sa se ingrijeasca de el ca un bun
proprietar;
b) sa foloseasca bunul in cauza conform dcstinaliei lui ~i a recomanda.rilor comodantului ~i
sa nu lransmita drcplul de folosin\u unci leqe persoane;



c) sa pcrmit~ comodantului sa verifice starea bunului material;
d) in situafia in care, pe parcusul folosirii bunului material, sunt conSlalate
disfunclionaiilali/defecliuni, sa nu intervina in niciun fel asupra acesluia ~i sa. anunle de
indala structura lerilOriala subordonala D.E.P.A.B.D. de la care I·a primil.

CAPITOLUL IV - Durata contractului

Art. 5. - Partile au convenil sa incheie prezenlul contract de comodal pc 0 perioada
determinata, incepand cu data semmlrii contraclului de catre ambeie parti, respcctiv pana la
data de 27.09.2018.
Art. 6. - Predarea bunului material va avea loc in condiliilc art. 2 la data scmnarii
procesului·verbal de prcdarc·primire, data la care incepe executarea contractului.
Art. 7. - La cxpirarea termenului prcvazut la arlo 5, partile vor putea, de com un acord, sa
prelungeasca perioada pentru care s-a incheiat prezcntul contract.

CAPITOLUL V - incetarea contraclului

Art. 8. - Prezenlul contract i~i inceleaza efcctele prin restiluirea bunurilor de catre
comodalar inaintea tenllenului prevazut in contract sau prin \recerea termenului prevazut in
contract.
Art. 9. - Prezentul contract inceteaza de plin drept rani a mai fi necesanl inlerventia
instantclor judecatore~ti in cazul in care una din parti:

a) nu i~iexecuta una din obligatii1e enumerate la art. 3 ~i respectiv, art. 4 din prezentul
contract;

b) cesioncaza. drcpturile ~iobligatii1e sale prevazute de prezentul contract rara acordul
celeilalte parti.

Art. 10. - Prin acordul parlilor, prezentul contract poate sa inceteze ~i inainte de tcrmen.
Art. II. - Partea care invoca 0 cauza de incetare a prezentului contract va notifica celeilate
pani cu eel pUlin 30 de zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa·~i produca efectele.
Art. 12. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un cfect asupra obligaliilor deja
scadente intre panile contractante.
Art. 13. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea panii carc in mod
culpabil a cauzat incctarea conlraclului.

CAPITOLUL VI - FOrJa majora

Art. 14. - Forla majora a~a cum estc definita de lege, apara de raspundere partca care 0

invoca, in condiliile notifidirii scrisc in term en de 5 zile de la aparilia cazului de forta
majora ~i pe baza actclor doveditoare emise de autoritatile competenlc.

CAPITOLUL VII - Litigii

Art. 15. - Parliic au convcnit ca toatc neintclegerile privind validitatea prezentului contract
sau rezultatc din intcrpretarea, executarea ori incclarea accsteia sa fie rezolvate pc calc
amiabila de reprezentanlii lor.
Art. 16. - in cazul in care nu este posibila rezolvarea Iiligiilor pc calc amiabila, partile se
vor adrcsa instanlelor judecatore$ti competente.

CAPITOLUL VIII - Clauze finale

Art. 17. - Modificarea prczcntului contract se face numai prin act aditional incheiat intre
partile contractante.
Art. 18. - Prezentul contract reprezinta voinla paI1ilor $i inH\tun' orice inleiegere verbala
dinlre acestea, anterioara sau ultcrioara incheierii lui.



Art. 19. - Anexele nr. I ~i2 rac parte integranHl din prezenlul contract.

COMODANT COMODATAR

imp. DIRECTOR PRIMAR

Antal Arpad-AndrasDumitru Florin Baba

CONTABIL $EF

Daniel O"idiu Miincscu

VIZAT JURIDIC VIZAT JURIDIC


