
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA PREDEAL SARARI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.40
privind aprobarea incheierii ufrui contract de cglnodat intfe 9onsiliul Local al cgtnqnei Pred,eal S?rari si

Inspectoratul de Politie a Judetului Prahova pentru,spatiulinSuprafali,de 32,78 mp situatin cladirea fostului
Dispensar comunal din satul Predeal, comunar Predeal Sdrari pentru functionarea postului de politie

al comunei Predeial Sarari, Judetul Prahova

Consiliul Local al comunei Predeal Sarari, Jude{ul Prahova,

AvAnd in vedere Referatul de aprobare a incheierii unui contract de comodat intre Consiliul Local al

comunei Predeal Sarari 9i Inspectoratul de Poli(ie a Jude[ului Prahova pentru spa[iul in suprafata de 32,78 mp
situat in cladirea fostului Dispensar comunal din satul Predeal, comuna Predeal Sdrari pentru functionarea
postului de poli[ie al comunei Predeal Sarari, Judu.lul Prahova, intocmit de cdtre domnul EUGEN TOADER
primar al comunei;

linAnd seama de:
-Prevederile art.2146-2157 din Legea nr.2B7l',1009, republicatd privind Noul Cod Civil.
-Prevederile an.129 alin.(2) litera ,,c" raportert la ar1'129 alin.(6) litera b din OUG nr.57 din 03.07,2019

orivind Codul Administrativ.
-Rapoftul de specialitate al compartimentului de resort al primariei intocmit gi prezentat de cdtre doamna

IRINA COJOCARU referent impozite gi taxe in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Predeal

Sdrari;
-Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Predeal Sdrari;
-Avizul secretarului qeneral al comunei Predeal Sdrari domnul CONSTANTIN CHITU;

in temeiul art.196 ain.(1), litera,,a" gi art.139, alin.(1)din Ordonanla de Urgen[d 5712019, privind Codul

administrativ.
HOTARASTE:

Art.'1.Aproba incheierea unui contract de comodat intre Consiliul Local al comunei Predeal Sdrari gi

lnspectoratul de Poli(ie a Judetului Prahova pentru spa[iul in suprafa[6 de 32,78 mp situat in cladirea fostului

Dispensar comunal din satul Predeal, comuna Predeal Sdrari pentru funclionarea postului de poli(ie al comunei

Predeal Sarari, Judetul Prahova,

Art.2.Se imputernicegte domnul TOADER EUGEN primar al comunei sd semneze contractul de

inchiriere.

Se aprobd contractul cadru de comodat, contract prevdzut in anexa ce face parte integranta din

prezenta hotdrdre.

Art.3.Prezenta hotdrdre va fi facuta publicd gi va fi comunicatd celor interesali prin grija secreatarului
genei'al al comunei Predeal Sdrari.

Adoptatd in comuna P Prahova astdzi 2T.SEPTEMBRI E.201 9

PRESEDINTE DE SED CONTRASEMN

CONSILIER,

STELA QARBU



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

coMUNA PREDEAL sAnnnr
CONSILIUL LOCAL

CONTRACT DE: COMODAT

Nr. din 2019
la Primdria comunei Predeal Sdrari, Jude[ul Prahova

I, PARTILE CONTRACTANTE

l.l.Consiliul Localal comunei Predeal Sdraricu sediulin comuna Predeal Sdrari, Sat

CUI 2843108, cont trezorerie RO 38TRE252824840271',\XXXX reprezentat de cdtre domnulTl
comunei, indentificat prin Cl seria PX nr.317055 elilcerat de SPCL Vdlenii de Munte la

ANEXA LA

HCL Nr.40 din 27.09.2019

data NA in calitate de

reprezentat de

I Prahova

N primar al

COMODANT 9i

l2lnspectoratul de Polilie Prahova cu sediulin municipiul Ploiegti, Strada Vasile Lupu nr.60 telefonllax0244595340

avanf Codul de inregistrare fiscald

cdtre domnul

cont trezorerie

in calitate de COMODATOR,

Au convenit incheierea prezentului contract de comodat cu respectarea urmatoarelor clauze:

II OBIECTUL CONTRACTULUI

ll l,Comodantul asiguri comodatorului folosinta srpatiului in suprafa[d de 32,78 mp situat in clddirea fostulut

Dispensar comunal din satul Predeal, comuna Predeal l36rari pentru func[ionarea postului de polilie al comunei Predeal

Sdrari, Jude[ul Prahova.

ll.2.Obiectul inchirierii este format din spa[iu in suprafa{d de32,78 mp situat in clddirea fostului Dispensar comunal

din satul Predeal, comuna Predeal Sdrari.

ll.4.Bunul nu este grevat de sarcini.

ll.S.Locatorul preda locatarului bunul inchiriat la datarde 

- 

2019,

ll 6.Locatorul predd locatarului bunul inchiriat in bund stare,

ll.T.Bunul este dat in folosinla comodatorului pentru a servi pentru functionarea postului de poli{ie al comunei

Predeal Sdrari, Judetul Prahova.

III. DURATA CONTRACTULUI DE iITICHIR RT

lll.l.Prezentul contract de inchiriere se incheie pe o perioadd de 5(cinci) ani, cu incepere de la data de

oAni la data de

lll.2,Prezentulcontract poate inceta giinainte de dala sus men[ionatd prin acordulscris alambelor p5(i,

lll.3,Prezentul contract va putea fi prelungit prin acordul scris al ambelor pd(i.

IV OBIGATIILE COMODANTULUI

Comodantul se obligd:

A) Sb predea comodatarului imobilul (spa[iul) liber crrnform schi[ei anexatd la contract;

B) Sa nu-l impiedice pe comodator sd foloseascd imobilul (spa(iul) pdnd la termenul convenit.

C) Sa plateascd despdgubiri civile comodantului pr-'ntru viciile pe care le cunoagte dar nu le-a adus la cunogtinla

comodatarului conform ar1.2151 Cod Civil.

v. 0BLIGATI ILE COMODATARULUI

Obligaliile comodatarul sunt urmdtoarele:

A) Sd conserve imobilul (spa(iul) 9i sd se ingrijeasc-r de el ca un bun proprietar;

B) Sa foloseascd imobilul (spaliul) conform destinatiei sale;

C) Sd suporte toate cheltuielile de de folosin[5 ale irnobilul (spaliul) (cheltuieli de intretinere, energie electricd, enerie

termica, abonament telefonic, internet, apd, eventuale repara[ii), precum 9i orce alte cheltuieli rezultate din folosirea

imobilul (spatiul)

D) Sa predea comodantului imobilul (spa{iul) la data expirdrii termenului pentru care s-a incheiat contractul.
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VI INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract inceteazd :

A) La implinirea termenului;

B) Daci una din pd(i:
- Cesioneazd drepturile gi obligaliile sale fdrd acordul celeilalte pa(i;
- l9i incalcd vreuna din obligaliile sale, dupd ce a fost aveftizatd printr-o notificare scrisd cdtre cealaltd parte ca o

noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui;

C) Alte clauze prevdzute de lege,

Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efr;ct pentru obligaliile deja scadente intre pd(i,

vil FORTA MAJORA

Vll.l,Nici una dintre pdr[ile contractante nu rdspunde de neexecutarea in termen sau/gi de executarea in mod

necorespunzdtor - total sau pa(ial - a orcarei obliga{ii care ii revine in baza prezentului contract, dacd neexecutarea

sau/gi executarea obliga{iei respective a fost cauzata de fo(d majorS, aga cum este definitd in lege,

Vll 2.Partea care invocd fo(a majord este obligatii sd notifice celeilalte pd(i, in termen de '15 zile, producerea

evenimentului gi sd ia toate mdsurile posibile in vederea limitdrii consecintelor lui.

Vll.3.Dacd in termen de 15 zile de la producere, evernimentul respectiv nu inceteazd, pd(ile aiu dreptulsS-gi notifice

incetarea de drept a prezentului contract fdrd ca vreuna dintre ele sd pretindd daune interese;

Vll.4.Cazul fortuit sau de fo(a majord exclude riispunderea comodatarului, dacd acesta nu a putut prevedea

pericolul, nu a folosit imobilul (spa(iul) conform destina[iei 9i dacd nu la restituit comodantului la termen.

vilt S0LUTtONAREA LlTlGllLOR

Vlll.1.Pa(ile au convenit ca toate neantelegerile privind validarea prezentului contract sd rezulte din interpretarea,

executarea 9i incetarea acestuia sd fie rezolvate pe cale amoabila de ele.

Vlll.2,in cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibild pe cale amiabilS, pd(ile se vor adresa instantelor

judecdtoregti competente.

IX. ALTE CLAUZE

lX l.Modificarea prezentului contract se face numai prin act adi(ional incheit intre pd(ile contractante.

lX 2.Prezentul contract, impreund cu anexele sale care fac parte integranti din cuprinsul s6u, reprezintd voinla

pa(ilor 9i inldturd orce altd in[elegere verbald dintre acestea, anterioara sau ulterioard incheierii lui,

lX.3 Prezentul contract s-a incheiat in doud exemplare, din care cdte unui pentru fiecare parte.

COMODANT,

PRIMAR,

TOADER EUGEN

VIZAT

CONTABIL,

VIZAT

JURIDIC,

COMODATAR,

INSPECTOR SEF,

VIZAT

CONTABIL SEF,

VIZAT

BIROU JURIDIC,


