
 

 

Anexă la HCL nr.20/2022 
 

CONTRACT DE COMODAT 

 
 

 

PĂRŢILE:  
COMUNA CIUMANI, prin Consiliul Local al comunei Ciumani cu sediul în comuna Ciumani, nr.208, 
județul Harghita, cod fiscal 4367922, reprezentat prin Márton László-Szilárd, Primarul comunei, denumit  

în continuare  COMODANT, pe de o parte 
ŞI 
ASOCIAȚIA TINERILOR DIN CIUMANI- GYERGYÓCSOMAFALVI IFJÚSÁGI EGYESÜLET., 

persoană juridică de naţionalitate  română  cu sediul în comuna Ciumani, str. Principală nr. 517 jud. 
HARGHITA, înregistrată la .................. având CUI ................, reprezentată prin Bege Levente, în calitate 
de președinte, denumită în continuare COMODATAR, pe de altă parte 

 
De comun acord au convenit la încheierea prezentului contract: 
 

OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.1 Obiectul contractului îl constituie asigurarea folosinţei gratuite de către comodant în favoarea 

comodatarului a unei încăperi de 25 mp din  imobilul CENTRUL SOCIAL NAPFENY, situat în comuna 
Ciumani  nr. 517,  evidenţiat în CF nr.51246 – Ciumani, proprietatea publică a comodantului, cu destinaţia 
de  sediu social. 

 
DURATA CONTRACTULUI 
Art.2 Durata contractului este 5 ani, cu începere de la data de 15.04.2022. 

 
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
Art.3 Comodantul se obligă să asigure liniştita folosinţă a spaţiului ce face obiectul contractului, pe toată 

durata sa. 
Art.4  Comodatarul se obligă la următoarele; 
a. să păstreze bunul preluat în folosinţă cu diligenţa unui bun proprietar; 

b. să suporte toate spezele de amenajare şi funcţionare ale spaţiului; 
c. la încetarea contractului, să restituie spaţiul ce a facut obiectul contractului în bună stare de 

funcţionare. 

Art.5 (1) Proprietarul Comuna Ciumani prin Consiliul Local Ciumani următoarele obligaţii: 

a)să verifice modul în care sunt respectate condiţiile de folosinţă stabilite prin actul de dare în folosinţă 

gratuită şi prin lege; 

b)să solicite încetarea folosinţei gratuite şi restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o 

impune. 

   (2)Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii: 

a)să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa gratuită; 

b)să prezinte, anual, Consiliului Local Ciumani, rapoarte privind activitatea de utilitate publică 

desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi prognoze şi strategii pentru 

perioada următoare; 

c)să permită accesul Consiliului Local Ciumani pentru efectuarea controlului asupra bunurilor; 

d)să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; 

e)la încetarea folosinţei 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, şi liber de orice sarcini. 

   (3)Alte obligaţii: 

a)Folosinţa dobândită în baza contractului de comodat nu poate fi transmisă, nici oneros şi nici cu titlu 

gratuit, unei alte persoane. 



 

 

b)Titularul dreptului de folosinţă gratuită are obligaţia de a informa Consiliul Local al comunei Ciumani cu 

privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la existenţa unor cauze sau 

iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului. 

ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art.6. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri : 
- prin executare; 

- în caz de imposibilitate fortuită de executare din partea oricăreia dintre părţi; 
- în  caz de insolvabilitate sau faliment  a oricăreia dintre părţi; 
- la cererea oricăreia dintre părţi, cu obligaţia de notificare în scris într-un termen de 30 de zile. 

LITIGII 

Art.7. Toate litigiile născute în legătură cu încheierea, modificarea, executarea şi încetarea prezentului 

contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă în urma discuţiilor nu se va ajunge la nici un rezultat, 
părţile se vor adresa instanţei de judecată. 
 

DISPOZIŢII FINALE 
Art.8. Clauzele prevăzute în prezentul contract se completează cu dispoziţiile dreptului comun în materie. 
 

ALTE CLAUZE 
Art.9. De comun acord, părţile pot modifica clauzele prezentului contract. 
Art.10. Părţile nu pot denunţa în mod unilateral contractul, decât sub rezerva unei notificări prealabile 

făcute cu 30 de zile înainte. 
Art.11. Nerespectarea clauzelor prevăzute în  prezentul contract, atrage răspunderea părţii în culpă şi 
plata de daune interese.  

 
 
Redactat şi semnat în 3 exemplare originale azi, ........2022 
  
 

  COMODANT,        COMODATAR, 
   
_________________________                       _______________________    

 
 

 
Ciumani,la  12 aprilie 2022 
 

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

        Köllő Csaba                                                               Secretar general: Balogh Zita 
 


