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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat

între comuna Raciu şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dîmboviţa

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEŢ DÎMBOVIŢA,
Având în vedere:

- Adresa Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dîmboviţa, nr. 121980/28.06.2016;
- Raportul secretarului comunei Raciu, nr. 4454/02.08.2016;
- Prevederile  art.  2144,  art.  2146  –  2157  din  Legea  nr.  287/2009,  Codul  Civil,  republicată,  cu

modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile  art.  124  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu

modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. 1, şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune următorul,

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1 În scopul desfăşurării activităţii Postului Comunal de Poliţie, se aprobă încheierea unui contract de
comodat, pe o perioadă de 10 ani, între comuna Raciu şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dîmboviţa în
ceea ce priveşte cedarea cu titlu gratuit a dreptului de folosinţă asupra imobilului, având următoarele date de
identificare:

Nr.
crt.

Adresa cladirii Tipul cadirii Suprafata 
- mp -

Valoarea
contabilă

Documentul
din care
rezultă

dreptul de
proprietate

asupra
clădirii

Alte
mentiuni

1. Comuna Raciu, sat Raciu, str. 
Principală, nr. 104

Locuinţă 85 mp 92.745 lei Actul de 
vânzare 
cumpărare cu 
încheierea de 
autentificare 
nr. 4488 din 
20.11.2009 
realizată la 
Biroul 
Notarilor 
Publici « Acta 
Legalia » din 
Tîrgovişte

Locuinţa 
este 
făcută din
cărămidă,
acoperită 
cu tablă, 
cu trei 
camere, 
bucătărie,
baie 

Art. 2 Se aprobă modelul de contract de comodat ce va fi încheiat, conform anexei la prezenta hotărâre. 
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia se însărcinează
secretarul comunei Raciu.

INIŢIATOR,
Primar Grădinaru Vasile

http://www.raciu.ro/


ROMÂNIA

              
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNA RACIU
CUI 17352753

str. Principală, nr. 455, tel/fax 0345.524020
www.raciu.ro, e-mail: primariaraciu@yahoo.com

ANEXA LA HCL nr.

CONTRACT DE COMODAT
NR. _____/__________

CAPITOLUL I – Partile contractante

Comuna Raciu, cu sediul în localitatea Raciu, str. Principală, nr. 455, judeţul Dîmboviţa,  reprezen-
tantă prin  GRĂDINARU VASILE – primar, în calitate de proprietar asupra imobilului situat in comuna
Raciu, sat Raciu, str. Principală, nr. 104, jud. Dîmboviţa, numit in prezentul contract COMODANT, pe de o
parte, si

Inspectoratul  de  Poliţie  al  Judeţului  Dîmboviţa,  cu  sediul  în  ____________________,  str.
_____________,  nr.  ______,  cod fiscal  ________,  cod IBAN ___________________,  reprezentată  prin
______________________________________ , numit in prezentul contract COMODATAR, 

Aintervenit următorul contract de comodat, încheiat în baza prevederilor art. 2146 – 2157 din Legea
nr. 287/2009, Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II – Obiectul contractului

a) Cedarea,  in  vederea  desfăşurarii  activitatii  Postului  Comunal  de  Poliţie  Raciu,  de  catre
comodant, cu titlu gratuit,  a dreptului de folosinţă a imobilului având următoarele  date de
identificare:

Nr.
crt.

Adresa cladirii Tipul cadirii Suprafata 
- mp -

Valoarea
contabilă

Documentul
din care
rezultă

dreptul de
proprietate

asupra
clădirii

Alte
mentiuni

1. Comuna Raciu, sat Raciu, str. 
Principală, nr. 104

Locuinţă 85 mp 92.745 lei Actul de 
vânzare 
cumpărare cu 
încheierea de 
autentificare 
nr. 4488 din 
20.11.2009 
realizată la 
Biroul 
Notarilor 
Publici « Acta 
Legalia » din 
Tîrgovişte

Locuinţa 
este 
făcută din
cărămidă,
acoperită 
cu tablă, 
cu trei 
camere, 
bucătărie,
baie

b) Bunul va fi predat pe bază de proces verbal de primire-predare.

http://www.raciu.ro/
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CAPITOLUL III – Durata contractului

Prezentul contract se incheie pe o perioada de 10 ani, începand cu data de 15.08.2016, data la care
bunul va fi predat comodatarului.

CAPITOUL IV – Drepturi si obligatii

a) Drepturile comodantului:
- sa ceara rezilierea contractului, in cazul in care comodatarul nu-si respecta obligatiile prevazute in

prezentul contract.
b) Drepturile comodatarului:

- sa i se asigure de catre comodant folosinta bunului pe toata durata contractului.
c) Obligatiile comodatarului:

- sa se ingrijeasca de bun intocmai ca proprietarul acestuia; 
- sa foloseasca bunul potrivit destinatiei sale;
- sa suporte, de la data preluarii bunului, cheltuielile necesare folosintei acestuia, neavand dreptul sa

ceara restituirea acestuia de la comodant; 
- sa restituie bunul la implinirea termenului stipulat in prezentul contract.

CAPITOLUL V – Riscuri

Comodatarul va suporta riscul deteriorarii sau pierderii bunului in urmatoarele cazuri:
- intrebuintarea acestuia contra destinatiei sale;
- folosirea bunului dupa expirarea termenului convenit de parti prin prezentul contract.

In celalate cazuri riscul deteriorarii sau pierderii bunului este suportat de comodant.

CAPITOLUL VI – Incetarea contractului

Prezentul contract îşi încetează efectele in urmatoarele cazuri:
- prin restituirea bunului de catre comodatar inaintea termenului prevazut in contract;
- prin trecerea termenului prevazut in contract;
- prin reziliere, in cazul nerespectarii obligatiilor de catre comodatar;

CAPITOLUL VII – Forta majora

Forta    majora     exonereaza     partile    de    raspundere    in    cazul     executarii 
necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor,  imprevizibil  ori insur-
montabil, aparut dupa inceheierea contractului, care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

CAPITOLUL VIII – Solutionarea litigiilor

Orice litigiu decurgand in legatura cu acest contract se va solutiona pe cale amiabila, iar in caz con-
trar de catre instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

COMODANT,                                                              COMODATAR,

http://www.raciu.ro/

