
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

ORAȘ TEIUȘ 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR.72/2019 

Privind aprobarea contractului de comodat pentru darea în folosință gratuită a imobilului 

înscris în CF 71631.nr.cadastral 71631 Asociației Caritas Mitropolitan Greco Catolic Blaj 
 

                     Consiliul local al oraşului Teiuş,judeţul Alba,întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 septembrie 

2019, şedinţă publică. 

                     Având în vedere: 

                    -proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de comodat pentru darea în folosință 

gratuită a imobilului înscris în CF 71631.nr.cadastral 71631 Asociației Caritas Mitropolitan Greco 

Catolic Blaj 

                   -referatul de aprobare nr 12203/10.09.2019 privind aprobarea contractului de comodat pentru 

darea în folosință gratuită a imobilului înscris în CF 71631.nr.cadastral 71631 Asociației Caritas 

Mitropolitan Greco Catolic Blaj 
                  -raportul nr.12205/10.09.2019 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului oraş Teiuş,  

                   -avizele nr.12908/23.09.2019,12775/20.09.2019,12749/19.09.2019 ale comisiilor de specialitate 

pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

                    În conformitate cu: 

                    -prevederile art.349 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

                    In temeiul prevederilor art.129,alin.2,lit.c,alin.6,lit.a,art.139,alin.3,lit.g și art.196,alin.1,lit.a din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

                                                                          H O T Ă R Ă Ş T E 

 

                        Art.1.Se aprobă contractul de comodat încheiat între Oraşul Teiuş şi Asociaţia Caritas 

Mitropolitan Greco Catolic Blaj cu sediul în municipiul Blaj,jud.Alba având ca obiect darea în folosință cu 

titlu gratuit a imobilului „Centru Cultural Educațional Multifuncțional Proromanes,,situat în Teiuș, str.Barbu 

Lăutaru,nr.18,jud.Alba,înscris în CF nr.71631 Teiuș,nr.cad 71631-C1 în suprafață construită de 160 

mp,suprafață desfășurată 311 mp, pe perioada de 5 ani.,conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                       Art.2.Se împuternicește dl primar al orașului Teiuș Hălălai Mirel Vasile pentru semnarea 

contractului de comodat. 

                      Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

                       Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul asistență 

socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș 

                      Art.5.Prezenta hotărâre se va comunica :primarului orașului Teiuș,Instituţiei Prefectului judeţul 

Alba,Asociaţiei Caritas Mitropolitan Greco catolic Blaj,compartiment asistență sociala,serviciului buget 

finanțe,doasar ședință,dosar hotărâri. 

                      Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate. 

 

                                                                                                Teiuş,25 septembrie 2019 

 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                             CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

        Consilier HARITON PAUL LUCIAN                                BARA  MARIA 
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ORAȘ TEIUȘ                                                               Anexa la HCL Teius nr.72/2019 

 

 

 

CONTRACT DE COMODAT/FOLOSINTA  

a imobilului înscris în CF 71631.nr.cadastral 71631 

    

Incheiat astazi __________2019 

 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

1.1.  Unitatea ad-tiv teritoriala - oraşul Teiuş – prin reprezentant legal Primar - Dr.ing.Hălălai 

Mirel Vasile - cu sediul ad-tiv în jud.Alba, loc.Teiuş, str.Clujului, nr.80, C.I.F 4561960, in calitate de 

comodant  pe de o parte,și 

1.2. Asociația Caritas Mitropolitan Greco Catolic Blaj, cu sediul in municipiul Blaj, 

str.Republicii,nr.8, jud.Alba, reprezentata prin preot Anușca Nicolae, in calitate de comodatar. 

 Partile enumerate mai sus, in baza conventiei de parteneriat aprobată prin Hotărârea Consiliului local oraș 

Teiuș nr.50/2019, au convenit sa incheie prezentul contract de comodat/folosinta, cu respectarea 

urmatoarelor clauze: 

 

             II. OBIECTUL CONTRACTULUI  
 

2.1 Comodantul da spre folosinta cu titlu gratuit comodatarului imobilul “„Centru Cultural 

Educațional Multifuncțional Proromanes,,situat în Teiuș, str.Barbu Lăutaru,nr.18,jud.Alba,înscris în CF nr.71631 

Teiuș,nr.cad 71631-C1 în suprafață construită de 160 mp,suprafață desfășurată 311 mp ,având  valoare de inventar  

înregistrată în contabilitate de 597.593,52 lei,pentru susținerea proiectului Copii și tineri în situații de risc și 

Inițiative locale și Regionale pentru reducerea  inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale 

 

 

III. OBLIGATIILE PARTILOR 

 

3.1 Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele: 

 

a). sa ingrijeasca si sa conserve imobilul descris la pct.2.1. ca un bun proprietar; 

b).sa foloseasca imobilul conform destinatiei sale, determinata prin natura sa “Centru Cultural Educațional 

Multifuncțional Proromanes,, prin  susținerea proiectului Copii și tineri în situații de risc și Inițiative locale și 

Regionale pentru reducerea  inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale  

c). la încetarea folosinței gratuite,să restituie bunul în starea în care l-a primit,în afară de ceea ce a pierit sau 

s-a deteriorat din cauza vechimii, și liber de sarcini; 

d).sa prezinte anual Consiliului local oras Teius ,raport privind activitatea de utilitate publica 

desfasurata,gradul de implementare la nivelul colectivitatii,precum și prognoza și strategii pentru perioada 

următoare; 

e)să permită accesul autorității locale pentru efectuarea controlului asupra bunurilor 

f)să nu modifice bunul în parte ori în integralitatea lui; 

g)folosința dobândită asupra bunului în baza prezentului contract nu poate fi transmisă,nici oneros și nici cu 

titlu gratuit ,unei alte persoane; 

h)titularul dreptului de folosință gratuită are obligația de a informa Consiliul local cu privire la orice 

tulburare adusa dreptului de proprietate publică,precum și la existența unor cauze sau iminența producerii 

unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului. 



        i)Obţine toate autorizaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (autorizaţia pentru securitatea şi sănătatea 

în muncă, securitate la incendii, sanitar - veterinară, de sănătate, mediu) pentru desfăşurarea în condiţii 

optime a serviciilor de protecţie de tip rezidenţial. 

j) Organizează şi răspunde de asigurarea măsurilor de protecţie a muncii şi securitate la incendii 

prevăzute de lege. 

 

 

3.2 Obligatiile comodantului  sunt urmatoarele: 

 

a). sa predea spre folosinta comodatarului  bunul descris la pct.2.1.; 

b). sa raspunda de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale imobilului. 

c)suportă cheltuielile de întreținere a bunului potrivit destinației acestuia. 

d) să verifice modul în care sunt respectate condițiile de folosință stabilite prin prezentul contract; 

e)să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului,atunci când interesul public legitim o impune. 

 

IV. DURATA CONTRACTULUI 
 

4.1  Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen de 5 ani cu posibilitatea 

de prelungire . 

4.2  Predarea-primirea materială a imobilului va avea loc la data de ______2019, data la care 

incepe executarea contractului. 

 

V. INCETAREA CONTRACTULUI 
 

5.1 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei Instante 

judecatoresti, in cazul in care una dintre parti: 

- nu-si executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la punctul 3.1 si 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 sau 

- in termen de 15 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi 

executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin. 

5.2  Partea care invoca o cauza de incetarea prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte 

parti, cu cel 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.MODALITĂȚI DE ANGAJARE A RĂSPUNDERII ȘI SANCȚIUNI 

 

6.1.Constituie contravenții ,dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să foe 

cpnsiderate,potrivit legii penale,infracțiuni,următoarele fapte: 

a)încălcarea prevederilor punctului 3.1 lit.b,c,d,e,f din prezentul contract 

b)încălcarea prevederilor punctului 3.1 lit.g din prezentul contract 

Contravențiile prevăzute la lit.a se sancționează cu amendă de 5000 lei la 15000 lei. 

Contravențiile prevăzute la lit.b se sancționează cu amendă de 5000 lei la 10000 lei. 



Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite de 

structurile cu atribuții de control.Contravențiilor prevăzute mai sus le sunt aplicabile dispozițiile OG 

nr.2/2001 cu modificările și completările ulterioare. 

            VII. LITIGII 
 

7.1 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. 

7.2  In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa 

instantelor judecatoresti competente. 

 

            VIII. CLAUZE FINALE  
 

8.1 Modificare prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile 

contractante. 

8.2  Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea 

anterioara sau ulterioara incheierii lui. 

8.3  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. 

8.4 Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de 2 exemplare astazi ________2019, data semnarii 

lui. 

 

 

 

COMODANT                                                                               COMODATAR 

UAT-orasul Teius prin                                                              Asociatia Caritas Mitropolitan Greco catolic  

                                                                                                                             BLAJ prin                        

Primar – dr.ing.Halalai Mirel Vasile                                                                 Preot Anușcă Nicolae 

 
 

 

                             Teiuș,25 septembrie 2019 

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ     SECRETAR 

Consilier HARITON PAUL LUCIAN                                                      BARA MARIA 
 

 

 


