
vUMUNA VALt:A UUt- IANt:I 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
nvind aprobarea transmiterii in folosinta S.C. "Servicii de Gospodarire Locala Valea 
Doftanei" SRL a utilajului Buldoexcavator JCB 4 CX, proprietatea comunei Valea 

Doftanei, prin incheierea unui contract de imprumut de folosinta 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei , judetul Prahova: 
Vazand : 
-adresa nr.2116/10.02.2022 a S.C. "Servicii de Gospodarire Locala Valea Doftanei" 
-referatul de specialitate nr. 2123/10.02.2022, al secretarului general al UAT; 
-referatul de aprobare lntocmit de catre di Lucian Vileford Costea-primarul Comunei 

Valea Doftanei, 
Avand in vedere prevederile: 
-prevederile art. 2146-2157 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 
In temeiul art. 139, alin (1 ), art. 129 alin (1 ), alin (2), lit. b, si art.197 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ 
HOTARA~TE: 

Art.1. Se aproba transmiterea in folosinta Societatii Comerciale "Servicii de gospodarire locala 
Valea Doftanei SRL "a utilajului Buldoexcavator JCB 4 CX, proprietatea comunei Valea 
Doftanei prin incheierea unui contract de imprumut de folosinta. 
Art.2. Se aproba contractul de imprumut de folosinta-model cadru-anexa la prezenta hotarare. 
Art.3. Durata contractului de imprumut de folosinta va fi de 5 ani. 
Art.4. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului general al UA T Valea Doftanei, In 
termenul prevazut de lege: 

lnstitu1iei Prefectului jude1ului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Servicii de gospodarire locala Valea Doftanei SRL 
Biroul de contabilitate, salarizare si patrimoniu 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro; 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 14 
Voturi pentru 14 
Voturi impotriva 0 
Abtineri O 

Contrasem neaza 

Secretarul General al UAT Valea Doftanei 

Apostol Cristina Elena 

Nr. 2 ) din /O. 02- 202 2  



CONTRACTDEIMPRUMUT 
DE FOLOSINTA 
-model cadru-

lncheiat astazi ............ . 
la Primaria comunei Valea Doftanei, judetul Prahova 

I. PARTILE CONTRACTANTE 
1.1. Comuna Valea Doftanei in calitate de proprietar,repezentata de 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei-prin imputernicit Lucian Vileford 
Costea-Primarul comunei ,cu sediul in Valea Doftanei,satul 
Te~ila,str.Calea Doftanei,nr.156,judetul Prahova, in calitate de comodant 
pe de o parte, 

si 
1.2. S.C. Servicii de Gospodarire Locala Va lea Doftanei S. R. L, cu 

sediul social in ................. , satul ......... .. ,str .... ......... ,nr . ....... ,judetul 
........... , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova, sub 
numarul ........ .... .. , cod fiscal numarul .......... ..... .. , avand contul 
numarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . . . . . . . . reprezentata de di. 
.................. , cu functia de administrator, in calitate de comodatar, 

au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut de folosinta, potrivit 
Hotararii nr ................ a Consiliului Local Valea Doftanei, cu respectarea 
urmatoarelor clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1 Comodantu/ da spre folosinta comodatarului, utilajul 

................ ....... , proprietatea comunei Va lea Doftanei, marca ..... .. , tipul 

...... ' nr. de identificare -........ , masa totala autorizata ........ , culoare 

.. . ... ' an de fabricatie ...... , inscris in circulatie sub nr . ... .. .... , conform 

certificatului de inregistrare, eliberat de .......... .. . ,utilaj aflat in buna stare 

de functionare, care nu este sechestrat sau urmarit. 



--- - ---------- --- -- - - -- -.----- -- ---------- ______ J ___ . --.---------

legislatia rutiera, In locuri unde este nevoie de repara\ii ale re\elelor de 

utilita\i ,de lucrari de infrastructura, de extragere de agregate de 

rau,deszapeziri ale drumurilor locale ~i a altora asemenea,precum ~i la 

orice alte lucrari necesare, fara acordul prealabil al comodantului. 

Ill. OBLIGATllLE PARTILOR 

3.1 Obligatiile comodantului sunt urmatoarele: 

a) sa predea spre folosinta comodatarului utilajul mai sus 

mentionat; 
' 

b) sa nu instraineze utilajul pe toate durata prezentului contract; 

c) sa solicite comodatarului, pe toata durata contractului sa se 

foloseasca de utilaj ca un bun proprietar. 

3.2 Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele: 

a) sa ceara si sa obtina spre folosinta utilajul care face obiectul 

prezentului contract; 

b) sa foloseasca utilajul, sa pazeasca ~i sa conserve bunul 

lmprumutat cu prudenta ~i diligenta unui bun proprietar, sa nu 

foloseasca bunul lmprumutat decat In conformitate cu destinatia 

acestuia determinata prin contract ori, In lipsa, dupa natura bunului. 

El nu poate permite unui tert sa II foloseasca decat cu aprobarea 

prealabila a comodantului. 

c) sa efectueze reparatii curente si capitale; 

d) sa suporte toate cheltuielile pentru buna functionare a utilajului; 

e) sa suporte toate riscurile in caz de distrugere sau avariere a 

utilajului folosit; 

f) va suporta toate pagubele si va fi unic responsabil pentru orice 

dauna sau vatamare produsa unui tert; 
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proprietate al comodantului sa fie respectat pe toata durata 

contractului; 

h) in momentul expirarii contractului sa predea comodantului 

utilajul in aceeasi stare de folosinta ca in momentul preluarii si sa 

raspunda de orice degradare adusa acestuia. 

i) in cazul in care comodatarul folose~te bunul cu alta destina\ie 

decat aceea pentru care i-a fost imprumutat sau daca prelunge~te 

folosin\a dupa scaden\a restituirii,comodatarul raspunde de pieirea 

sau deteriorarea bunului, chiar daca aceasta se datoreaza unei 

forte majore, afara de cazul cand dovede~te ca bunul ar fi pierit ori 

s-ar fi deteriorat oricum din cauza acelei forte majore. 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

4.1 Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat 

pe termen de ..... ...... ani, incepand de astazi data incheierii contractului. 

4.2 La expirarea prezentului contract partile vor putea, de comun 

acord, sa prelungeasca perioada pentru care s-a incheiat prezentul 

contract. 

V. INCETAREA CONTRACTULUI 

5.1 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi 

necesara interventia unui/unei Tribunal arbitral/lnstante judecatoresti, in 

cazul in care una dintre parti: 

- nu-si executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la 

punctul 3.2. din prezentul contract; 

- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost 

avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o 

noua nerespectarea a acestora va duce la rezolutiunea/ 

rezilierea prezentului contract; 
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adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod , , 

necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin. 

- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost 

declan~ata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea 

executarii prezentului contract; 

- cesioneaza drepturile ~i obligatiile sale prevazute de prezentul 
contract fara acordul celeilalte parti; 

5.2 Partea care invoca o cauza de incetarea prevederilor 

prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu eel putin 15 zile inainte 

de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. 

5.3 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect aupra 

obligatiilor deja scadente intre partile contractante. 

5.4 Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii 

care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului. 

VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORTA MAJORA 

6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la 

termen sau/~i de executarea in mod necorespunzator - total sau partial 

- a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca 

neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei 

respective a fost cauzata de forta majora, a~a cum este definita de 

lege. 

6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte 

parti, in termen de 5(cinci) zile, producerea evenimentului ~i sa ia toate 

masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 

6.3. Daca in termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu 
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prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune

interese. 

6.4. Cazul fortuit sau de torta majora exclude raspunderea comodatarului 

daca acesta nu a putut prevedea pericolul, daca nu a folosit bunurile 

contrar destinatiei l?i daca nu le-a restituit comodantului la termenul 

prevazut de prezentul contract. 

VII. NOTIFICARI 

7.1 . Tn acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una 

dintre acestea celeilalte este valabil lndeplinita daca va fi transmisa 

la adresa/sediul prevazut In partea introductiva a prezentului contract. 

7.2. In cazul In care notificarea se face pe cale pol?tala, ea va fi transmisa, 

prin scrisoare recomandata, cu confirmare de prim ire (A. R.) l?i se 

considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul POl?tal 

primitor pe aceasta confirmare. 

7.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera 

primita In prima zi lucratoare dupa cea In care a fest expediata. 

7.4. Notificarile verbale nu se iau In considerare de nici una dintre parti, 

daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile 

prevazute la alineatele precedente. 

VIII. LITIGll 

8.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea 

prezentului contract sau rezulatate din interpretarea, executarea ori 

incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. 

8.2 In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale 

amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente. 

5 



IX. CLAUZE FINALE 

9.1 Modificare prezentului contract se face numai prin act aditional 

incheiat intre partile contractante. 

9.2 Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte 

integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta 

intelegere verbala dintre acestea anterioara sau ulterioara incheierii lui. 

9.3 In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de 

partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea 

intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna 

ca ea a renuntat la acest drept al sau. 

9.4.Procesul verbal de predare-primire al bunului (anexa nr.1) face 

parte integranta din prezentul contract. 

Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de 2 exemplare astazi 

.. .... ............... , data semnarii lui. 

COMO DANT COMODATAR 
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