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C O N T R A C T DE C O M O D A T

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1 CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU cu sediul în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu,
nr.48 , judeţul Buzău, reprezentat prin Neagu Petre Emanoil - preşedinte, în calitate de
COMODANT (denumit în continuare „COMODANTUL")
1.2 INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „NERON LUPAŞCU” AL
JUDEŢULUI BUZĂU, cu sediul în municipiul Buzău, Strada Bistriţei nr. 51, judeţul Buzău,
reprezentat prin domnul Colonel Găvăneanu Viorel - inspector şef, în calitate de COMODATAR
(denumit în continuare „COMODATARUL").
Comodantul şi Comodatarul vor fi denumite în prezentul contract, individual „Partea" şi
colectiv „Părţile" . Părţile convin, de comun acord, încheierea prezentului contract în următoarele
condiţii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comodantul împrumută comodatarului folosinţa gratuită a unei remorci marca POP
Industry, având caracteristicile tehnice şi dotările prevăzute cartea de identitate a vehicului care
constituie Anexa 1 la prezentul contract, în scopul folosirii acesteia de către Comodatar pentru
desfăşurarea misiunilor specifice şi în vederea îndeplinirii atribuţiilor conferite prin lege.
2.2. Predarea-primirea bunului se va face pe baza de proces-verbal de predare primire,
semnat de reprezentanţii ambelor părţi contractante, în stare normală de funcţionare, împreună cu
documentele necesare utilizării lui. Procesul-verbal de predare-primire va constitui Anexa 2 la
prezentul contract.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract de comodat se încheie pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de
01.09.2017 până la data de 31.08.2022.
3.2. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate fi prelungit prin perioade succesive de 5 ani
prin încheierea de acte adiţionale.
IV. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1.Comodantul are următoarele drepturi:
a) să preia bunul de la Comodatar la data expirării duratei contractului, în stare normală de
funcţionare, împreună cu toate dotările acestuia şi documentele aferente, pe bază de proces-verbal
de predare-primire semnat de reprezentanţii ambelor părţi contractante;
b) să solicite rezilierea contractului în cazul în care Comodatarul nu-şi respectă oricare din
obligaţiile prevăzute în contract.

4.2.Comodantul are următoarele obligaţii:
a) să asigure Comodatarului folosinţa liniştită şi utilă a bunului pe toată perioada de
valabilitate a contractului;
b) să achite contravaloarea poliţelor de asigurare R.C.A. şi CASCO pe întreaga perioadă de
derulare a contractului conform reglementărilor legale;
c) să suporte costul eventualelor revizii şi reparaţii curente de întreţinere a bunului,
precum şi a celor ce se impun a fi executate ca urmare a avarierii acestuia, generate de
riscul normal al serviciului, din cauze de forţă majoră, ca urmare a stării de necesitate sau din alte
cauze neprevăzute şi care nu pot fi înlăturate, pe întreaga durată a contractului de comodat.
4.3.Comodatarul are următoarele drepturi:
a) să i se asigure de către Comodant folosinţa liniştită şi utilă a bunului ce face obiectul
prezentului contract, pe toata durata contractului;
b) să preia bunul, împreună cu dotările şi documentele aferente, pe bază de proces-verbal de
predare-primire, semnat de reprezentanţii ambelor părţi contractante.
4.4.Comodatarul are următoarele obligaţii:
a. să îngrijească şi să conserve bunul ce formează obiectul prezentului contract ca un bun
proprietar;
b. să folosească bunul potrivit destinaţiei lui;
c. să nu subîmprumute folosinţa bunului ce face obiectul prezentului contract;
d. să restituie Comodantului bunul ce face obiectul prezentului contract, împreună cu toate
dotările şi documentele aferente, la data expirării duratei contractului, pe baza de proces-verbal de
predare-primire, semnat de reprezentanţii ambelor părţi contractante.
V. RISCURI
5.1. Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieririi bunului în următoarele cazuri:
a. întrebuinţarea acestuia contrar destinaţiei prevăzute în contract;
b. folosirea bunului după expirarea termenului convenit de părţi prin contract:
c. dacă Comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat, atunci când există pericolul distrugerii
acestuia.
VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
6.1. Comodatarul răspunde pentru daunele pricinuite Comodantului în situaţiile prevăzute de
art. 5.1. din prezentul contract.
6.2. Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 5.1. în celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii
bunului este suportat de Comodant.
VII. FORŢA MAJORĂ
7.1 Sunt considerate pagube provocate lunului din cauze de forţă majoră cele cauzate de un
fenomen natural, de un eveniment exterior imprevizibil şi de neînlăturat.
7.2 Forţa majora apară părţile de răspundere în condiţiile prevăzute în prezentul contract.
Exonerarea de răspundere operează pentru Partea care invocă forţa majoră, dacă aceasta:
(i) notifică celeilalte Părţi existenta si data apariţiei evenimentelor sau împrejurărilor de forţa
majoră în termen de maxim 3 (trei) zile de la apariţie, prin fax, telex, email sau scrisoare
recomandată;
(ii) notifică celeilalte Părţi dispariţia si data încetării evenimentelor sau împrejurărilor de forţa
majoră în termen de 3 (trei) zile de la încetare, prin fax, telex, email sau scrisoare recomandată;
(iii) transmite celeilalte Părţi, prin scrisoare recomandată sau prin curier, în termen de 10
(zece) zile de la data încetării evenimentelor de forţa majoră, Certificatul de forţă majoră eliberat de
autorităţile abilitate în acest sens.

7.3. Părţile contractante convin ca, în cazul în care perioada de desfăşurare a situaţiei de
forţă majoră este de peste 30 zile, să considere contractul reziliat, de plin drept, fără ca vreuna din
ele să pretindă daune interese.
VIII.
DECLARAŢIILE PĂRŢILOR
8.1. Părţile declară şi garantează una faţă de cealaltă următoarele:
a) Că deţin capacitatea, autoritatea, aprobările şi permisele necesare pentru a încheia şi
a-şi asuma obligaţiile prevăzute în acest contract;
b) Persoanele care reprezintă Părţile pentru scopul încheierii şi semnării prezentului
contract au capacitatea şi autorizaţiile necesare încheierii prezentului contract în numele Părţii pe
care o reprezintă;
a) Obligaţiile prevăzute în prezentul contract incumbă în mod irevocabil fiecărei Părţi.
IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
9.1. Contractul încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe de
judecată, în următoarele cazuri:
a. la data expirării duratei contractului, dacă Părţile nu convin, de comun acord, prelungirea
acesteia, prin semnarea de act adiţional la prezentul contract;
b. prin acordul comun al Părţilor contractante, înainte de expirarea duratei contractului;
c. prin reziliere, în termen de 15 zile de la data primirii notificării de la Comodant, prin care i se
aduce la cunoştinţă Comodatarului ca nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător
obligaţiile asumate prin prezentul contract;
d. prin reziliere, în termen de 15 zile de la data primirii notificării de la Comodatar, prin care i
se aduce la cunoştinţă Comodantului ca nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
9.2. Partea care invocă încetarea contractului înainte de expirarea duratei acesteia va notifica
intenţia sa celeilalte Părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi
producă efectele.
X. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI
10.1. în accepţiunea Părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în contract, prin
curier, scrisoare recomandată, e-mail sau fax.
10.2. Notificările vor fi considerate ca primite:
(a) la data când notificarea a fost primită, dacă aceasta a fost înmânată prin curier;
(b) la data de confirmare a primirii, pentru notificările primite prin poştă, e-mail sau
fax.
10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile de comunicare prevăzute la articolele
precedente.
10.4. Fiecare parte se angajează să notifice cealaltă Parte, cu privire la orice schimbări
referitoare la numele şi adresa părţii, precum şi la persoanele împuternicite să reprezinte partea în
derularea contractului.
XI. DREPTUL APLICABIL Şl SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
11.1. Acest Contract va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legislaţia din România.
11.2. Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin negocieri
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele privind validitatea, interpretarea,
executarea ori încetarea contractului.
11.3. în situaţia în care, după 30 zile de la începerea negocierilor părţile nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil neînţelegerile sau disputele între ele, litigiul se va supune spre soluţionare
instanţei judecătoreşti competente.

XII. DISPOZIŢII FINALE

12.1.
Prezentul contract şi anexele au fost redactate în 2 (două) exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte semnatară.

COMODANT,
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

COMODATAR,
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„NERON LUPAŞCU” AL JUDEŢULUI BUZĂU
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