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CONTRACT DE COMODAT NR.14.128/2011 

 
             I.Părţi contractante 
 Încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, cu sediul pe str.Calea Moţilor, 
nr.5A, reprezentat prin dl.MIRCEA HAVA - Primarul municipiului Alba Iulia în calitate de 
comodant pe de o parte 
 şi  
 S.C.F.D.E.E.ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD S.A. - S.D.E.E. 
ALBA, cu sediul în Alba Iulia, Piaţa Consiliului Europei, nr.1, tel/fax 0258-812965, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J01/121/18.03.2002, CIF RO 14493260, 
CUI 14519580, reprezentată prin ing.Ioan Perju – Director şi prin ec.Ileana Tudoran – Contabil 
Şef în calitate de comodatar. 
 În temeiul prevederilor art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al Hotărârii Consiliului Local 
nr.64/2011 s-a încheiat prezentul contract de comodat. 
 II.Obiectul contractului  
 Art.1. Obiectul contractului îl constituie remiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu 
situat în zona de nord a Cetăţii tip Vauban din Alba Iulia-zona Contragarda Sf.Capistrano, în 
suprafaţă de 15,3 mp, spaţiu în care se vor amplasa echipamentele PTZ nr.13.. 
 Art.2. Imobilul arătat la art.1 se va preda, respectiv primi pe bază de proces-verbal. 
 III.Termenul 
 Art.3. Durata contractului este de 49 de ani începând de la data semnării contractului, cu 
posibilitate de prelungire. 
 IV.Obligaţiile comodantului 
 Art.4. Comodantul se obligă să predea bunul în starea în care se află la momentul 
încheierii contractului şi să nu-l împiedice pe comodatar să folosească spaţiul transmis în 
folosinţă, pe toată durata prezentului contract. 
 Art.5. Comodantul asigură, de asemenea, drept de uz şi servitute de trecere cu titlu 
gratuit pentru terenul ocupat de spaţiu şi dreptul de acces la utilităţile publice pentru asigurarea 
funcţionării normale, a retehnologizării, reparaţiei, reviziei, lucrărilor de intervenţie ori în caz de 
avarie la echipamentele electrice cu titlu gratuit, pe toată durata prezentului contract. 
 Art.6. Având în vedere faptul că spaţiul transmis în folosinţă gratuită a fost construit cu 
mult timp în urmă, comodantul nu răspunde de starea în care acesta se află, comodatarul 
dobândindu-l pe riscul său. 
 V.Obligaţiile comodatarului 
 Art.7. Comodatarul are următoarele obligaţii: 
  a)-să întrebuinţeze bunul numai la destinaţia prevăzută în contract şi conform 
destinaţiei lui tehnologice, sub sancţiunea de a plăti daune interese şi de a suporta riscul pierderii 
fortuite şi rezilierea contractului 
  b)-să restituie la scadenţă bunurile care fac obiectul contractului, cu natura lor 
specifică, libere orice de sarcini, construcţii, materiale, etc., în stare de curăţenie, considerându-
se că le-a primit în această stare 
  c)-să comunice Primăriei - cu cel puţin 20 de zile înainte de împlinirea termenului 
prevăzut la art.3 - intenţia de predare a bunurilor pe care le eliberează şi starea acestora, urmând 
a se face verificarea în teren de către proprietar sau să solicite prelungirea termenului prezentului 
contract 
  d)-să se îngrijească de conservarea bunurilor ca un bun proprietar şi chiar mai 
bine decât de bunurile sale, pe care este obligat să le sacrifice la nevoie pentru conservarea 
bunurilor date în folosinţă gratuită, întrucât contractul se încheie în interesul său 
  e)-să suporte toate cheltuielile privind amenajarea imobilului dat în folosinţă 
gratuită(materiale de construcţie, forţă de muncă necesară, etc.), cele necesare folosinţei 
bunurilor precum şi cele de întreţinere (energie electrică, apă-canal, salubritate, gaz metan, etc.) 



  f)-să nu execute nici un fel de construcţie, fie şi cu caracter provizoriu, fără a 
obţine toate avizele şi autorizaţiile prevăzute de lege 
     
 VI.Răspunderea comodatarului 
 Art.8. Comodatarul răspunde dacă a încredinţat bunurile unei terţe persoane fără ca 
aceasta să fie parte în contract şi fără să fi fost împuternicit în acest sens. 
 Art.9. Riscul pieirii fortuite – în toate cazurile – este suportat de către comodatar, precum 
şi în cazul în care întrebuinţează bunurile contrar destinaţiei prevăzută prin contract. 
 VII.Clauze speciale 
 Art.10. În caz de neexecutare a obligaţiilor asumate de către părţi, contractul se poate 
rezilia unilateral de partea care şi-a respectat obligaţiile. 
 Art.11. Comodantul îşi rezervă dreptul de a denunţa contractul atunci când apreciază că 
interesele de utilitate publică impun folosirea bunurilor în alte scopuri, comodatarul obligându-se 
să predea bunurile în folosinţa comodantului libere de orice sarcini în termen de 30 de zile de la 
primirea înştiinţării, în aceste situaţii comodantul fiind exonerat de orice răspundere. 
 Art.12. Închirierea sau transmiterea cu orice titlu unei terţe persoane a bunurilor ce fac 
obiectul prezentului contract este interzisă. 
 Art.12.În caz de neutilizare a bunurilor pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau 
utilizarea pentru altă destinaţie decât cea înscrisă în contract, indiferent dacă aceasta se datorează 
sau nu culpei comodatarului, comodantul poate rezilia unilateral contractul. 
 Art.13. Comodatarul are cunoştinţă de regimul juridic al terenurilor şi construcţiilor, 
toate riscurile construirii pe terenul altuia fiind în sarcina sa, proprietarul fiind exonerat de orice 
răspundere. 
 Art.14.Orice litigiu, neânţelegere sau pretenţie decurgând din sau având legătură cu 
prezentul contract de comodat, sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia, vor fi 
soluţionate pe cale amiabilă între părţi. 
 În cazul în care părţile nu se înţeleg, litigiile se vor soluţiona de către instanţele 
judecătoreşti competente. 
 Prezentul contract s-a semnat azi _____________________________________în 4 
exemplare, câte 2 pentru fiecare parte. 
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 Alba Iulia, 31 martie 2011 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,    CONTRASEMNEAZĂ,  
 Consilier          Secretar 
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