
                                                         Anexa nr.1 la H.C.L. Nr.99/18.06.2009

CONTRACT DE COMODAT NR._____/_______

Art.1. Părţile
        Oraşul Nădlac cu sediul în Nădlac , str. 1 Decembrie nr.25, având CIF 
3518822, reprezentant prin Primar VASILE CICEAC, 
în calitate de COMODANT
  şi
        S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. ARAD, cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi nr.2-
4, C.U.I. R 1683483, Nr. Reg. Com.. J02/110/21.02.1991, având contul RO72 
RNCB0015006156840001 deschis la BCR Suc. Arad, prin reprezentanţii săi legali, Ing. 
Bănăţean Gheorghe – director general şi ec. Madincea Ecaterina – director economic 
în calitate de COMODATAR

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI
       Cedarea de către comodant, cu titlu gratuit , a dreptului de folosinţă a 
autoutilitarei N1 DACIA LOGAN cu datele de identificare: BB Furgon , an de fabricaţie 
2008, nr. de identificare UU1FSDIE539554655, Tip motor.1390 cmc, tip. R77, culoare 
albă , către SC Compania de Apă SA Arad.

Art.3. DURATA CONTRACTULUI
     Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 23 ani, începând cu data de 
___________2009, dată la care bunurile vor fi predate comodatarului. Prelungirea 
termenului din contract se va putea face doar cu acordul ambelor părţi.

Art.4. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
         a). Drepturile comodantului:
- să ceară rezilierea contractului în cazul în care comodatarul nu-şi respectă obligaţiile 
prevăzute în prezentul contract.
        b). Drepturile comodatarului.
- să i se asigure de către comodant folosinţa bunurilor pe toată durata contractului.
       c). Obligaţiile comodatarului:
- să se îngrijească de bunurile împrumutate întocmai ca proprietarul acestora
- să folosească bunurile potrivit destinaţiei lor
- să suporte de la data preluării bunurilor, cheltuielile necesare folosinţei acestora. 
neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant.
- să achite taxa auto (impozit), asigurarea auto obligatorie RCA , asigurarea FULL 
CASCO, taxa de drum ( vigneta), să suporte costul reviziilor şi reparaţiilor mijlocului 
de transport pe perioada folosinţei acestuia.
- să restituie bunurile împrumutate la împlinirea termenului stipulat în prezentul 
contract
- să suporte orice alt cost intervenit în exploatarea /utilizarea bunului

Art.5. RISCURI
         Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieirii bunurilor în următoarelor 
cazuri:

- întrebuinţarea acestora contrar destinaţiei lor
- folosinţa bunurilor după expirarea termenului convenit de părţi prin prezentul 

contract



- dacă comodatarul ar fi putut salva bunurile împrumutate prin înlocuirea 
acestora cu bunurile sale , atunci când există pericolul distrugerii acestora.

În celelalte cazuri , riscul deteriorării sau pieirii bunurilor este suportat de comodant.

Art.6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
        Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri:

- prin restituirea bunurilor de către comodatar înaintea termenului prevăzut în 
contract

- prin trecerea termenului prevăzut în contract
- prin reziliere, în cazul nerespectării obligaţiilor de către comodatar.

Art.7. FORŢA MAJORĂ
         Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării 
necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
     Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, 
imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului care împiedică 
părţile să-şi execute obligaţiile asumate.

Art.8. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
     Orice litigiu decurgând în legătură cu acest contract se va soluţiona de către 
instanţele judecătoreşti competente.
    Prezentul contract s-a încheiat astăzi ________2009, în  (2) două exemplare 
originale.
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