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                    ANEXA HCL NR. 55/20.02.2018 

 

 

        Consiliul Local Municipal     Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu 

           Municipiul Târgoviște       Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie- 

                               Izvorâtorul de Mir” (AMVVD) 

     

        NR.____________                                                      NR. _____________ 
  

 

 

CONTRACT DE COMODAT 

 

 

 Încheiat astăzi 20.02.2018 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

1.1. Municipiul Târgovişte, cu sediul in strada Revoluţiei nr.1, în calitate de 

COMODANT, reprezentat legal de domnul jr. Daniel-Cristian Stan - primarul 

Municipiului Târgovişte, 

Şi 

1.2. Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare 

Mucenic Dimitrie- Izvorâtorul de Mir” (AMVVD), cu sediul în localitatea Bragadiru, 

strada Diamantului nr. 186, sc. 1, ap. 2, jud. Ilfov în calitate de COMODATAR, 

reprezentată de dl. Marius Apostol, preşedintele asociaţiei, 

 au convenit să încheie următoarele: 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. În conformitate cu prevederile HCL 55/20.02.2018 se atribuie în folosinţă cu titlu 

gratuit către Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare 

Mucenic Dimitrie- Izvorâtorul de Mir” (AMVVD) bunurile imobile proprietatea 

Municipiului Târgovişte din locaţia SPITAL MANASTIREA DEALU, situată în Aleea 

Mănăstirea Dealu nr. 99. 

2.2. Imobilele atribuite, compuse din teren şi construcţii, vor fi prevăzute în procesul 

verbal de predare-primire în care vor fi consemnate datele si elementele de identificare 

pentru fiecare bun în parte şi se vor preda la o dată ulterioară încheierii prezentului 

contract. 
 

III. TERMENUL CONTRACTULUI ŞI DESTINAŢIA BUNULUI ÎNCREDINŢAT 

3.1. Comodantul acordă comodatarului folosinţa gratuită a bunurilor pentru o perioadă 

de 49 ani cu drept de prelungire pentru o perioadă egală cu jumătate din cea inițială. 

3.2. Contractul este valabil cu începere de la data încheierii acestuia.  

3.3.Bunurile transmise sunt destinate exclusiv pentru înfiinţarea Centrului de recuperare  

medicală posttraumatică pentru militarii veterani și veteranii cu dizabilități din teatrele 

de operații, cu activități conexe și de cazare, unitate spitalicească cu ambulatoriu 

integrat, inclusiv cu activități de cercetare medicală și pregătirea profesională a 

personalului medico - sanitar; bază de tratament profilactic și curativ. 
 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
4.1. Obligațiile comodantului: 

 a) să dea comodatarului spre folosinţă bunurile ce fac obiectul prezentului contract; 

 b) să nu-l împiedice pe comodatar să folosească bunurile; 

 c) să nu înstrăineze/greveze bunurile pe durata prezentului contract; 

d) să emită în calitate de proprietar, orice acord/aviz/autorizaţie, prevăzute de lege pentru 

realizarea scopului în care s-a încheiat prezentul contract. 
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4.2. Drepturile comodantului: 

 

a) să inspecteze bunurile anual, după o prealabilă notificare şi să procedeze la 

inventarierea acestora; 

b) să fie informat, la cerere, asupra stadiului efectuării reparaţiilor/amenajărilor precum şi 

al înfiintării şi funcţionării centrului prevăzut la art. 3.3. 

c) toate bunurile mobile, imobile prin destinaţie sau părţi şi componente ale acestora, care 

nu mai corespund destinaţiei iniţiale avute în vedere la semnarea prezentului contract  şi 

sunt dezafectate, vor fi inventariate şi ridicate de către comodant. 

4.3. Obligatiile comodatarului: 
a) asociaţia se obligă ca în termen de maxim 5 ani de la data preluării în folosinţă a 

imobilului să finalizeze investiţia şi să ofere următoarele servicii:  

- investigaţii medicale de specialitate în domeniul recuperării posttraumatice stabilite de 

medicii specialiști colaboratori ai AMVVD, la propunerea Direcției de Asistență Socială 

din cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște;  

- internarea pe baza avizului medicilor de specialitate, colaboratori ai Asociatiei şi 

tratarea bolnavilor cu dizabilități în limita a 10% din numărul de paturi autorizate pe 

unitatea spitalicească. 

Persoanele ce vor beneficia de aceste servicii vor fi stabilite pe baza unor criterii 

adoptate de către Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea consiliului local şi 

consemnate într-un protocol de colaborare ce va fi semnat între directie şi Asociația 

Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie- 

Izvorâtorul de Mir” (AMVVD), prin personalul de specialitate, colaborator al asociației. 

b) să folosească bunurile potrivit destinaţiei stabilite; 

c) să restituie la data încetării contractului, bunul împrumutat; 

d) să încheie în nume propriu contracte individuale cu furnizorii de utilităţi (energie 

electrică, energie termică, gaze , apă, canal, telefon, etc) şi să suporte cheltuielile 

aferente; 

e) să efectueze toate amenajările, lucrările de întreţinere, reparaţiile curente şi capitale, pe 

proprie cheltuială, obţinând acordul scris al proprietarului numai pentru lucrările ce 

vizează modificarea structurii de rezistenţă a clădirilor, respectând legislaţia în vigoare 

privind calitatea în construcţii, protecţia mediului, apărarea împotriva incendiilor; 

f) să acorde celorlalţi concesionari ai comodantului – S.C. Compania de Apă Târgovişte - 

Dâmboviţa  S.A, SC Karoline Impex SRL, Vodafone România SA - servituţi  de trecere 

pe terenul ce face obiectul contractului de comodat identificate pe planurile anexe, în 

măsura în care aceste servituţi sunt compatibile cu uzul sau interesul căruia îi sunt 

destinate: acces pe poarta principală, acces la reţelele de alimentare cu apă si electrice, 

canalizare, termoficare, telefonie, etc. 

g) să nu cedeze sub nici o formă dreptul de folosinţă către terţe persoane.  

h) să înregistreze bunurile în evidenţa contabilă şi să procedeze anual la inventarierea 

acestora, un exemplar al inventarului fiind transmis în mod obligatoriu proprietarului; 

i) să notifice comodantului toate bunurile mobile, imobile prin destinaţie sau părţi şi 

componente ale acestora, ce urmează a fi dezafectate. 

4.4. Drepturile comodatarului: 

a) să încheie orice fel de contracte care asigură atragerea de fonduri şi participarea 

persoanelor fizice sau juridice de specialitate la realizarea scopului pentru care au fost 

împrumutate bunurile. 
 

V. RĂSPUNDEREA: Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pierderea - în tot 

sau în parte - a bunului, dacă nu dovedeşte că acestea s-au produs fortuit sau că 

deteriorarea este consecinţa folosirii potrivit destinaţiei şi fără culpă din partea sa. 
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VI. DAUNE COMINATORII 
 6.1. În cazul în care comodatarul nu eliberează bunurile luate in folosinta gratuita la 

sfârşitul contractului, acesta este obligat să plătească comodantului, daune cominatorii 

pentru fiecare zi de întârziere. 

6.2. La încetarea contractului, comodantul este absolvit de orice obligație pecuniară față 

de comodatar, în privința lucrărilor de modernizare, reabilitare și investiții efectuate de 

către acesta. 
 

VII. FORŢA MAJORĂ 

7.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă. 

7.2. Partea contractantă care invocă forţă majoră, o poate face opozabilă celeilalte părţi cu 

condiţia informării despre apariţia cauzei de forţă majoră în cel mult 5 zile de la apariţia 

acesteia adăugând o confirmare a unor autorităţi competente care să certifice realitatea 

şi exactitatea cauzei. 
 

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

8.1. Dacă în termen 5 ani de la data preluării în folosinţă, nu se realizează scopul 

contractului, HCL nr. 55/20.02.2018 este revocată iar contractul încetează. 

8.2. Raporturile contractuale încetează prin restituirea bunurilor în stare corespunzătoare 

la termenul prevăzut în contract. 

8.3. În caz de nerespectare a obligaţiilor de către comodatar, comodantul poate cere 

rezilierea contractului. 

8.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va 

notifica celeilalte părți, cu cel putin 30 de zile, înainte de data la care încetarea urmează 

să-și producă efectele. 
 

IX. LITIGII: Litigiile dintre părţile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe 

cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente. 
 

   Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, din care unul 

rămâne la comodant iar celălalt la comodatar. 

 

                             

 

   COMODANT,                     COMODATAR, 

       Municipiul Târgovişte           Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu 

               Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie- 

                                               Izvorâtorul de Mir” (AMVVD)  

 

 

   

                   

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

    

 

 

 


