ANEXA NR. 3 la H.C.L. NR. 54 / 2019

CONTRACT DE COMODAT
Încheiat în temeiul prevederilor art. 2144 – art. 2157 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Consiliului Local al comunei Unirea
nr.____/__________ și Protocolului nr ._____
încheiat între U.M. și omuna Unirea , între:

I.

PĂRŢILE CONTRACTANTE

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNIREA, cu sediul în comuna Unirea, str. Mureșului
nr. 597, identificată prin C.I.F. 4562087, cont bancar RO14TREZ00421A300530XXXX deschis
la Trezoreria municipiului Aiud, reprezentat legal prin dl. Primar Alba Gheorghe în
calitate de Comodant, denumită în continuare Comodant în baza Protocolului nr. _______
încheiat între Comuna Unirea și U.M. 01515 Turda.
ŞI
,

cu domiciliul / sediul

în

Comuna Unirea str.

____

_____________________,nr .______ , CNP / CUI _________________ reprezentată legal de
_________________, în calitate de Comodatar, denumit în continuare Comodatar
Denumite individual Partea şi colectiv Părţile
A intervenit prezentul contract în următoarele condiţii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI.
DESTINAŢIA PERMISĂ.
Art. 1. Comodantul dă spre folosinţă gratuită în favoarea Comodatarului terenul în suprafaţă de
_____ ha situat
în
Poligonul militar Turda –Stejeriș, identificat prin bloc fizic nr.
___________________ și nr. cadastrale___________________________________________
Art. 2. Terenul va fi folosit de către Comodatar în mod exclusiv pentru desfășurarea
activității de pășunat de către animalele pe care le deține.
III. DURATA CONTRACTULUI.
Art. 3. Prezentul contract se încheie pe o durată de 3 (trei) ani, începând cu data de
___
și pană la data de
__, durată ce va putea fi prelungită numai prin
acordul scris al ambelor părți contractante.
IV. PREDAREA TERENULUI
Art. 4. Comodatarul declară că, la momentul încheierii prezentului contract, se află în posesia şi
folosinţa terenului în care desfăşoară activităţi conform Destinaţiei permise, terenul fiindu-i predat
de către Comodant anterior momentului încheierii prezentului contract. Comodatarul declară că
terenul i-a fost predat în stare bună de către Comodant.
Art. 5. La data încetării prezentului contract, Comodatarul este obligat a preda terenul către
Comodant pe baza unui proces verbal de predare primire în termen de cel mult 10 zile de la data
încetării contractului şi de la comunicarea către Comodatar a solicitării scrise din partea

Comodantului de predare a terenului. Comodatarul nu va putea invoca faţă de Comodant nici un
drept de retenţie, privielgiu sau alt drept pentru a justifica refuzul de predare a spaţiului.
Art. 6. Starea terenului de la momentul predării-primirii se va putea dovedi numai prin
procesul verbal de predare primire încheiat.
Art. 7. Terenul se va preda căre Comodant în starea iniţială.
V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE COMODANTULUI
Art. 8. DREPTURILE COMODANTULUI:
(1) Comodantul are dreptul să controleze modul de folosire a terenului pus la dispoziție, verificând
respectarea obligațiilor asumate de către Comodatar.
(2) Verificarea se va executa periodic sau ori de câte ori Comodantul constată sau a luat la
cunoștiință, prin orice modalitate, despre nerespectarea condițiilor prevăzute în contract.
(3) Comodantul va înștiința printr-o notificare scrisă Comodatarului despre neregulile constatate cu
mențiunea că este obligat să le remedieze în maxim 30de zile, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a
prezentului contract
(4) Comodantul are dreptul de a solicita eliberarea necondiționată a terenului respectiv și
interzicerea desfășurării oricăror activități pe timpul folosirii poligonului (trageri de luptă, exerciții
militare, dispunerea de trupe în teren, etc), cu anunțarea prealabilă a Comodatarului, cu cel puțin 48
de ore înainte
Art. 9. OBLIGAȚIILE COMODANTULUI
(1) Să acorde dreptul de uz gratuit Comodatarului, pentru suprafața de teren stabilită mai sus, în
vederea desfășurării activității de pășunat, pentru animalele pe care le deține;
(2) Să-l asigure pe Comodatar împotriva oricăror tulburări provenite din fapta proprie sau
tulburări de drept provenite de la terţi;
(3) Să comunice Comodatarului orice împrejurare de natură a afecta substanţial derularea
prezentului contract
(4) Comodantul nu poate pretinde, stabili și încasa niciun fel de plată sau alte foloase necuvenite etc.
referitor la dreptul de pășunat pentru suprafața de teren ce face obiectul prezentului contract
VI.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMODATARULUI

Art. 10. DREPTURILE COMODATARULUI
(1) Să utilizeze terenul pentru desfăşurarea activităţilor conform Destinaţiei Permise
(2) Să fie informat de Comodant cu privire la orice împrejurare de natură a afecta substanţial
derularea prezentului contract;
Art. 11. OBLIGAȚIILE COMODATARULUI
(1) Să folosească terenul care face obiectul prezentului contract în scopul și în condițiile impuse prin
acesta, respectiv de păsunat.
(2) Să utilizeze numai suprafața de teren care face obiectul prezentului contract respectând limitele
acesteia, conform hărții (planșei/planului de situație) anexate;
(3) Să respecte restricțiile și măsurile de siguranță impuse în cadrul Poligonului militar Turda-Stejeriș
pe timpul desfășurării activităților și exercițiilor;
(4) La cererea Comodantului, să evacueze în cel mult 48 de ore, personalul și animalele, pe timpul
desfășurării activităților în Poligonului militar Turda-Stejeriș;
(5) Să nu permită accesul și folosirea terenului de către alte persoane
(6) Să nu deterioreze sau să nu distrugă construcțiile sau amenajările aflate pe terenul pus la
dispoziție, respectiv: drumuri, canale, poduri, alte amenajări din teren, etc., precum și să execute, ori
de câte ori este necesar, reparații și lucrări de întreținere la aceste bunuri, pe cheltuiala proprie în
vederea bunei funcționări a acestora. În cazul deteriorării sau distrugerii construcțiilor sau amenajarilor
existente pe terenul pus la dispoziție ca urmare a executării activităților de pășunat, Comodatarul are
obligația, ca în cel mai scurt timp, pe cheltuiala sa, să execute lucrările de reparații necesare
reabilitării acestora, respectiv aducerii lor în starea avută la data predării suprafețelor care fac obiectul
prezentului contract;

(7) Să respecte prevederile actelor normative în vigoare privind protecția mediului, de sănătate în
muncă, precum și cele de prevenire și stingere a incendiilor;
(8) Să ia toate măsurile necesare și legale privind organizarea și desfășurarea pășunatului, după
normele impuse de legislația în vigoare.
(9) Să participe personal sau printr-un delegat, ori de câte ori este înștiințat, la data și locurile stabilite
de Comodant, la verificarea modului de gospodărire a fondului de pășunat și să aplice, în termenele
menționate în procesul-verbal de control, toate măsurile stabilite de către Comodant, potrivit legii și
prezentului contract
(10) Să nu dăuneze prin organizarea și practicarea pășunatului sau prin modul de gospodărire a
fondului de pășunat, folosința de bază a terenului și să suporte, în condițiile legii, toate pagubele
produse față de terți și de unitatea militară;
(11) Să protejeze și să întrețină sursele de apă aflate pe terenul pus la dispoziție;
(12) Să își exercite cu bună-credință drepturile și îndatoririle care îi revin, potrivit legii și prezentului
contract
(13) Comodatarul nu are dreptul de a exploata sub nicio formă masa lemnoasă și fondul forestier de pe
terenul dat în folosință (pomi fructiferi, vegetație lemnoasă, masa lemnoasa care face parte din fondul
forestier național supus Codului silvic, arbori protejați prin legi speciale, etc.);
VII. CLAUZE OBLIGATORII
Art. 12. (1) Este interzisă construirea, dispunerea sau montarea pe suprafața destinată pășunatului a
oricăror tipuri de construcții, permanente sau nepermanente, din orice fel de materiale;
(2) Este interzisă executarea oricăror lucrări pe suprafața pusă la dispoziție, care ar conduce la
degradarea, distrugerea sau la schimbarea destinației acesteia. Sunt exceptate doar lucrările de
întreținere sau cele strict necesare pentru menținerea terenului în bună stare;
(3) Este interzisă executarea de lucrări de cosit, de uscare și de depozitare a masei vegetale sau a altor
lucrări care pot conduce la apariția premiselor unor evenimente (incidente), privind respectarea
normelor de protecția mediului, de sănătate și securitate în muncă, precum și cele de prevenire și
stingere a incendiilor;
(8) Comodatarului îi este interzis să lase pe timpul pășunatului animalele nesuprevegheate, sub
sancțiunea suportării de către acesta a unor eventuale pagube către terți si Comodant;
(9) Comodatarul se obligă să respecte prevederile regulamentului 1307 din 17.12.2013 al comisiei
Uniunii europene și parteneriatului UE, punctul G, precum și pe cele ale ministrului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale din Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate privind
acordarea plăților directe în agricultură, fiindu-i interzis să solicite acordarea oricăror subvenții sau
plăți pentru suprafața de teren care face obiectul prezentului contract.
VIII.CESIUNEA CONTRACTULUI
Art. 12.Comodatarul nu va putea transmite în tot sau în parte dreptul de folosinţă asupra
terenului care face obiectul prezentului contract. În caz contrar prezentul contract se va rezilia de
drept, fără notificare, punere în întârziere ori intervenţia instanţelor de judecată.
IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 13. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii :
(1). La ajungerea la termen, în situaţia în care părţile nu au convenit prelungirea duratei acestuia
(2). Prin acordul părţilor, în baza unui act adiţional semnat de către Părţi
(3). Prin reziliere de plin drept, fără notificare, punere în întârziere ori intervenţia instanţelor de
judecată, în cazul în care încalcă prevederile art. 2 din prezentul contract.
Art. 14. (1). Prin încălcarea, în mod repetat, de către Comodatar a restricțiilor și măsurilor de siguranță
impuse în cadrul Poligonului militar Turda-Stejeriș, precum și a regulilor de organizare și practicare a
pășunatului, precum și prin perturbarea desfășurării exercițiilor și activităților cu caracter militar.
(2).Prin reziliere, în situaţia neîndeplinirii culpabile a obligaţiilor de către părţile contractante
Art. 15. Indiferent de cauza de încetare a contractului, Comodatarul este obligat a părăsi şi de a preda
terenul către Comodant până la data menţionată de către Comodant în cuprinsul comunicării
privind predarea primirea terenului ori în termenul convenit de către părţi cu ocazia derulării

procedurii de predare primire. Comodatarul declară că este de acord şi consimte la stabilirea acestor
drepturi în favoarea Comodantului.
Art. 16. (1) Comodantul are dreptul să modifice în mod unilateral condițiile prezentului contract sau să
îl rezilieze, din motive temeinice legate de interesele instituției (Comunei Unirea, prin Primăria
comunei Unirea) sau ale Statului Român;
(2) Modificarea sau rezilierea unilaterală a contractului de către Comodant se va efectua cu notificarea
prealabilă a Comodatarului, cu cel puțin 7 (șapte) zile înainte de data modificării (rezilierii) acestuia.
X. PREVEDERI FINALE
Art. 17. (1) Prezentul contract va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legislaţia română.
(2) Eventualele litigii care s-ar ivi în legatură cu prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă.
Dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluționare instanțelor judecătorești
competente;
34) Notificările între părți se vor face numai în scris, cu excepția situațiilor în care acest lucru nu este
în timp oportun, când se vor realiza telefonic, urmat de înștiințarea scrisă. Punctele de contact ale
părților sunt: Primăria – Comuna UNIREA, str. Mureșului, nr. 597, jud. Alba;
Telefon 0258 876101;
Fax. 0258 876151.
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