
     R O M Â N I A  
JUDETUL NEAMT  

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
  
PROIECT  

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea incheierii  unui contract de comodat auto 

 
Consiliul local al orasului Tîrgu Neamţ;  

Ţinând cont de: 
• prevederile art.2.144-2.146 si art.2. 148-2.157 din Codul civil, republicat cu 

modificările si completările ulterioare. 
• HCL nr .151 din 08.07.2015 privind infiintarea serviciului public de asistenta sociala , 

institutie publica avand personalitate juridical, aflata in subordinea Consiliului Local al 
Orasului Tirgu Neamt, denumita Directia de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt.  

Avand in vedere : 
• procesul verbal de atribuire cu titlul gratuit nr.1/26.09.2017 inregistrat la institutia 

noastra cu nr.17012/03.10.2017, intocmit de Ministerul Finantelor publice – Directia generala 
executari silite cazuri speciale, prin care ni s-a repartizat un autoturism vokswagen touran; 

• adresa primita de la Directia de asistenta sociala a orasului Tirgu Neamt 
nr.2953/02.10.2017, inregistrata la institutia noastra cu nr.17009/03.10.2017; 

Laund act de Expunerea de motive si Raportul de specialitate a  Primarul Orasului 
Tirgu Neamt 17035/03.10.2017, intocmit in comun de Directia Buget Contabilitate, RU si 
dezvoltare locala, Serviciul Juridic si Serviciul administrativ gospodaresc;  

In conformitate cu prevederile art.2.144-2.146 si art.2.148-2.157 din Codul civil, 
republicat cu modificările si completările ulterioare;  

In temeiul art.36 alin.1, art.45 alin. 1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1. Se aproba incheierea unui contract de comodat auto, intre Orasul Tirgu Neamt 
in calitate de comodant si Directia de Asistenta Sociala a orasului Tirgu Neamt, in calitate de 
comodatar, avand ca obiect darea in folosinta gratuita a unui autoturism proprietate a Orasului 
Tirgu Neamt, marca Volkswagen Touran  , seria sasiu WVGZZZ1TZ6W39853, pe  perioada 
nedeterminata de la incheierea contractului de comadat . 
  Art.2. Se imputerniceste Primarul orasului Tirgu Neamt sa semneze contractul de 
comodat. 
  Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispozitii 
contrare. 
  Art.4. Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala, Serviciul Juridic si 
Serviciul administrativ gospodaresc din cadrul Aparatului propriu al primarului al Orasului 
Tirgu Neamt si Biroul Juridic al Directiei de Asistenta Sociala a orasului Tirgu Neamt  , vor 
lua toate masurile necesare pentru indeplinirea prevederilor prezentei hotarari. 

Art.5. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate prin Compartimentul Administratie 
locala. 
 

    
     Initiator,     Avizat legalitate, 

            Primar, Secretar, 
       Harpa Vasilica    
 



 
 

ORASUL  TIRGU NEAMT 
str. Ştefan cel Mare 62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 

0233/790508 E-mail: contabilitate@primariatgneamt.ro 
 

 
 
Primar 
Nr.  17035/03.10.2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTARARE 

privind aprobarea incheierii  unui contract de comodat auto 
 

 

Ţinând cont de: 

• prevederile art.2.144-2.146 si art.2. 148-2.157 din Codul civil, republicat cu 

modificările si completările ulterioare. 

• HCL nr .151 din 08.07.2015 privind infiintarea serviciului public de asistenta sociala , 

institutie publica avand personalitate juridical, aflata in subordinea Consiliului Local al 

Orasului Tirgu Neamt, denumita Directia de Asistenta Sociala a Orasului Tirgu Neamt. 

 

Avand in vedere : 

• procesul verbal de atribuire cu titlul gratuit nr.1/26.09.2017 inregistrat la institutia 

noastra cu nr.17012/03.10.2017, intocmit de Ministerul Finantelor publice – Directia generala 

executari silite cazuri speciale, prin care ni s-a repartizat un autoturism vokswagen touran; 

• adresa primita de la Directia de asistenta sociala a orasului Tirgu Neamt 

nr.2953/02.10.2017, inregistrata la institutia noastra cu nr.17009/03.10.2017; 

 

Ca  urmare,  in  conformitate  cu  art.  45,  alin.  (6)  din  Legea  nr.215/2001  privind 

administraţia  publică locală,  republicată cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  propun 

elaborarea in comun de catre Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala, Serviciul 

Juridic si Serviciul administrativ gospodaresc a unui proiect de hotarare, cu privire la 

incheierea  unui contract de comodat auto, pe  perioada nedeterminata  de la incheierea 

contractului , cu Directia de Asistenta Sociala a orasului Tirgu Neamt. 

         Fată de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de 

hotărâre în forma initială. 

 
 

P R I M A R,  
Harpa Vasilică 



ORASUL  TIRGU NEAMT 
str. Ştefan cel Mare 62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305; 

Fax: 0233/790508 E-mail: contabilitate@primariatgneamt.ro  
Nr.     
 
 
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala 
Serviciul Juridic  
Serviciul administrativ gospodaresc 
Nr.  17035/03.10.2017 
 
                                 RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind aprobarea incheierii  unui  contract de comodat auto 

 

 

In conformitate cu HCL 151  din 08.07.2015 privind infiintarea serviciului 

public de asistenta sociala , institutie publica avand personalitate juridical, aflata in 

subordinea Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt, denumita Directia de Asistenta 

Sociala a Orasului Tirgu Neamt, art.7 prin care se aproba transferul fara plata a unor 

bunuri acordate desfasurarii activitatilor de asistenta sociala . 

Avand in vedere : 

• procesul verbal de atribuire cu titlul gratuit nr.1/26.09.2017 inregistrat la 

institutia noastra cu nr.17012/03.10.2017, intocmit de Ministerul Finantelor publice – 

Directia generala executari silite cazuri speciale, prin care ni s-a repartizat un 

autoturism vokswagen touran; 

• adresa primita de la Directia de asistenta sociala a orasului Tirgu Neamt 

nr.2953/02.10.2017, inregistrata la institutia noastra cu nr.17009/03.10.2017; 

Orasul Tirgu Neamt detine un autoturismului Volkswagen Touran  , seria sasiu 

WVGZZZ1TZ6W39853, preluat fara certificat de înmatriculare si carte de identitate a 

vehiculului. Autoturismul la data preluarii a avut o cheie si nu au fost obiectiuni asupra 

starii tehnice sau estetice. 

 

Conform art. 2.146 din Noul cod civil „împrumutul de folosinţă este contractul 

cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil 

celeilalte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l 

restitui după un anumit timp” . 

     

APROB 
Primar,      

Harpa Vasilica 



 Deoarece dreptul de administrare este un drept derivat din dreptul de 

proprietate publica, intrucat doar titularul dreptului de proprietate publica poate 

constitui si atribui dreptul de administrare , darea in administrare se realizeaza prin 

hotararea consiliului local  

Potrivit art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare “Consiliile locale si consiliile 

judetene pot da in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile 

proprietate publica sau privata locala ori judeteana, dupa caz, persoanelor juridice fara 

scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori 

serviciilor publice” 

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), art. 45 alin.(3), art. 115 alin. (1) lit.b) si art.124 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare se impune adoptarea de către Consiliul Local al 

Orasului Tirgu Neamt a unei hotărâri privind aprobarea incheierii unui contract de 

comodat auto, proprietate a Orasului Tirgu Neamt. 

 

 

ec.Iosub Ecaterina Director executiv, 

Directia Buget Contabilitate, RU si 
dezvoltare locala 

 03.10.2017 

 Serviciul Juridic  03.10.2017 

Intocmit: 

Carmen Tanasa 

Director executiv adj. 

Directia Buget-Contabilitate, RU si 
dezvoltare locala 

 03.10.2017 

Intocmit: 

Ignat Cristina 

Sef Serviciu, 

Serviciul Administrativ Gospodaresc 

 03.10.2017 
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Orasul Tirgu Neamt                 Directia de asistenta sociala a Orasului Tirgu Neamt   

Nr……..din……………     Nr……..din…………… 

 

CONTRACT DE COMODAT 

CAP.1. Partile Contractante 

 

Intre: 

Orasul Tirgu Neamt     , str Stefan cel Mare, nr.62, judetul Neamt, CUI : 2614104, reprezentata prin 

Primar Harpa Vasilicã,  in calitate de comodant  

si 

Directia de asistenta sociala a Orasului Tirgu Neamt  , str.Stefan cel Mare, nr.62, judetul Neamt, 

CUI …………………., reprezentata prin Director, …………..………………….si contabil 

……………………..,  in calitate de comadatar, 

 Unde comodantul este proprietarul bunurilor care fac obiectul prezentului contract pe care le 

transmite in folosinta gratuita comodatarului. 

 

Cap.2 Obiectul contractului : 

Obiectul contractului constituie transmiterea in folosinta gratuita a autoturismului 

Volkswagen Touran  , seria sasiu WVGZZZ1TZ6W39853, conform procesului verbal de predare 

primire anexa la prezentul. 

 

Cap.3 Durata Contractului 

Comodatul este valabil pe o perioada nedeterminata incepand cu data de …………..2017. 

 

Cap.4 Obligatiile comadatarului : 

a)Sa intretina si sa exploateze autoturismul in conformitate cu prevederile cartii tehnice; 

b)Sa asigure reparatia autoturismului, ori de cate ori este nevoie ; 

c)Sa asigure taxele (RCA, ITP, Rovinieta) pentru autoturism, in numele Orasului Tirgu 

Neamt, care are calitatea de proprietar. 

d)Sa inventarieze si sa urmareasca buna gestionare a acestuia. 

 

Cap.5 Obligatiile comadantului : 

Sa transmita si sa asigure comodatarului folosinta gratuita asupra bunului. 

 

Cap.6 Rezilierea contractului : 

In cazul in care comodatarul nu respecta obligatiile sale, se desfiinteaza prezentul contract. 



 2

 

Cap.7 Solutionarea litigiilor 

Partile vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice neintelegere ce s-ar ivi in 

derularea contractului. 

 

 

COMODANT,      COMODATAR, 

Orasul Tirgu Neamt    Directia de asistenta sociala a Orasului Tirgu Neamt   

 

Primar,      Director,  Contabil, 
Harpa Vasilicã               

 

 

Serviciul Juridic, 

 

 

Director executiv, 
 Ec.Iosub Ecaterina 
 

 

Serviciul Administrativ Gospodaresc, 
          Sef serviciu,  
         Ignat Cristina 
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             Anexa la Contractul de Comodat 

  Nr…………din ………….. 

Proces verbal de predare- primire 
 

Incheiat astazi …………………… intre ,  
 

Orasul Tirgu Neamt     , str Stefan cel Mare, nr.62, judetul Neamt, CUI : 2614104, reprezentata prin 
Primar Harpa Vasilicã,  in calitate de comodant  

si 
Directia de asistenta sociala a Orasului Tirgu Neamt  , str.Stefan cel Mare, nr.62, judetul Neamt, 
CUI …………………., reprezentata prin Director, …………..………………….si contabil 
……………………..,  in calitate de comadatar, 

 
care au participat la predarea – primirea autoturismului Volkswagen Touran  , seria sasiu 

WVGZZZ1TZ6W39853 si este in buna de functionare. 
Date tehnice de identificare:  

Categoria: autoturismului Volkswagen Touran   ,carburant……………. , numar de km…….; 
Culoare: …………………. 
Cartea de identitate a vehiculului: ……………………………. 
Certificatul de inmatriculare: ………………………… 
Polita de asigurare RCA :  
Rovinieta:  

Chei……………, trusa medicala……………, stingator…………. si triunghi reflectorizant……... 
 Obligatiile  Directia de asistenta sociala a Orasului Tirgu Neamt  : 

a)Sa intretina si sa exploateze autoturismul in conformitate cu prevederile cartii tehnice; 
b)Sa asigure reparatia autoturismului, ori de cate ori este nevoie ; 
c)Sa asigure taxele (RCA, ITP, Rovinieta) pentru autoturism, in numele Orasului Tirgu 

Neamt, care are calitatea de proprietar. 
d)Sa inventarieze si sa urmareasca buna gestionare a acestuia. 

 Prezentul s-a incheiat in 2 exemplare , cate unul pentru fiecare parte implicata. 
        
Am predat,        Am primit, 
 Orasul Tirgu Neamt       Directia de asistenta sociala a Orasului Tirgu Neamt   

 
Primar,      Director,  Contabil, 

Harpa Vasilicã               
 

Serviciul Juridic, 

 
 
Director executiv, 
 Ec.Iosub Ecaterina 
 
 
Serviciul Administrativ Gospodaresc, 
          Sef serviciu,  
         Ignat Cristina 
 


