
                                                               Anexa la HCL nr.195 din 31.10.2013 
CONTRACTUL DE COMODAT AUTO 

Incheiat astazi ...........................la ............................................... 
 

I. PARTILE CONTRACTANTE 
1.1.  SC Petroniu TRANS SRL Roman, avand CUI RO14469261, cu 

sediul in Orasul Roman, str.Petru Rares , nr.87, reprezentata prin Administrator – 
BUCSA Doru, in calitate de comodant pe de o parte, 

si 
1.2. Orasul Tirgu Neamt , avand CUI 2614104, cu sediul in Orasul Tirgu Neamt, 
str.Stefan cel mare, nr.62 si reprezentata prin Primar-HARPA Vasilicã                       
in calitate de comodatar. 
 Au convenit sa incheie prezentul contract de comodat auto, cu respectarea 
urmatoarelor clauze: 
lI. OBIECTUL CONTRACTULUI  
2.1 Comodantul da spre folosinta comodatarului, microbuz M2-Volkswagen, ce se 
identifica cu seria sasiu WV1ZZZ2EZ86045782, cu numar de omologare 
V114111111U17R4/2008, inmatriculata cu nr.: NT-08-CFM; 

Date tehnice de identif icare: Categoria:microbuz M2 /    Marca: Volkswagen/ 
Tipul: 2EKE2/CAT059/CRAFTER  Culoare: Alb /Anul fabricatie:2008 / Cartea de 
identitate : seria nr.G-773507 
 
2.2 Comodatarul are dreptul sa foloseasca microbuzul pe drumurile publice din 
tara si din strainatate, fara acordul prealabil al comodantului. 
III. OBLIGATIILE PARTILOR 
3.1 Obligatiile comodantului  sunt urmatoarele: 

a) sa predea spre folosinta comodatarului  microbuzul mai sus mentionat; 
b) sa nu instraineze microbuzul pe toate durata prezentului contract; 
c) sa solicite comodatarului, pe toata durata contractului sa se foloseasca de 

microbuz ca un bun proprietar. 
3.2  Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele: 

a) sa ceara si sa obtina spre folosinta microbuzul care face obiectul 
prezentului contract; 

b) sa foloseasca microbuzul ca un bun proprietar, sa efectueze reparatii 
curente si sa nu transmita dreptul de folosinta unei terte persoane; 

c) sa suporte toate cheltuielile pentru buna functionare a microbuzului; (sa 
asigure costurile de intretinere a masinei , sa suporte c/v asigurarii obligatorie a 
masinei, sa suporte c/v inspectiei tehnice ) 

d) sa respecte termenii privind revizia acordata in perioada de garantie a 
masinei ; 
e) sa suporte toate riscurile in caz de distrugere sau avariere a microbuzului 

folosit; 
f) va suporta toate pagubele si va fi unic responsabil pentru orice dauna sau 

vatamare produsa unui tert; 
g) sa faca toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al 

comodantului sa fie respectat pe toata durata contractului; 
h) in momentul expirarii contractului sa predea comodantului microbuzul in 

aceeasi stare de folosinta ca in momentul preluarii si sa raspunda de orice degradare 
adusa acestuia. 



IV. DURATA CONTRACTULUI 
4.1  Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen de un an, 
incepand de astazi data autentif icarii contractului. 
V. INCETAREA CONTRACTULUI 
5.1 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai f i necesara interventia 
unui/unei Tribunal arbitral/Instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti: 
 -nu-si executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la punctul lll, din 
prezentul contract; 
 -si 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; 
 -in termen de 10 zile de la data primirii notif icarii 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 5 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 punctului ……….. nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil 
a cauzat incetarea contractului. 
VI. LITIGII 
6.1 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. 
6.2  In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor 
adresa instantelor judecatoresti competente. 
 
VII. CLAUZE FINALE  
7.1 Modificare prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre 
partile contractante. 
7.2  Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din 
cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre 
acestea anterioara sau ulterioara incheierii lui. 
7.3  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. 
7.4 Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de 2 (doua) exemplare astazi 
....................., data semnarii lui, la care se anexeaza si Procesul Verbal de predare-
primire nr……………………. . 

 
COMODANT      COMODATAR 

 


