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                                                               ANEXA   
 
 

CONTRACT  DE  COMODAT 
 

Nr.înregistrare comodant_____/______________ 

Nr.înregistrare comodatar_____/_____________ 

 

Art. 1. PĂRŢILE 

 

 MUNICIPIUL HUSI, cu sediul în Huşi, Str. 1 Decembrie , Nr. 9, tel. 0235/480009,fax 

0235/480126, Cod Unic Înregistrare 3602736,  cont  RO 98TREZ65824700220XXXXX, 

deschis la Trezoreria Husi, reprezentata prin Primar Ing. Ioan  Ciupilan , în calitate de 

COMODANT  

           şi 

S.C.  E.ON MOLDOVA DISTRIBUţIE  S.A., cu sediul în localitatea Bacău, str. Nicolae 

Titulescu, nr. 33, judeţul Bacău, telefon 0234/205004, fax 0234/205998, numărul de 

înmatriculare J04/162/2002, Cod Unic Înregistrare RO 14493197, avand contul nr.RO 95 

BRDE 240 S V 963 4622 2400.BRD IAŞI, reprezentată prin Sorin - Sebastian Potânc în 

calitate de COMODATAR. 

 

Art. 2. OBIECTUL  CONTRACTULUI 

 

Cedarea, de  către  comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă asupra a 25 (douazeci 

şi cinci) de slâlpi  din beton armat  şi 1 (una) priză de pamânt montată la stâlpul  de 

capăt  nr..51 ,  în vedrea utilizării acestora ca suport pentru reţeaua de distribuţie  de 

joasă tensiune  (10 stâlpi tip SC 10005 şi 15 stâlpi tip SC 10001, inscripţionaţi de la numărul 

27 pâna la numărul 51 şi  montaţi  în fundaţii turnate ), amplasaţi în municipiul  Huşi, Str. 

Grigore Alexandrescu pe  distanţa  de 0,750 Km, aflată pe  domeniul public, conform 

proiectului tehnic „ EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU, 

MUNICIPIUL  HUŞI ” executat  de SC ROMLUX LIGHTING COMPANY  SA. 

Conductorul tip TYIR 25+16mmp  cu  L= 750m, consolele  de iluminat  cu  L= 1,2m, corpurile  

de  iluminat  şi toate elementele montate pe cei 25 de  stâlpi, exclusiv pentru  iluminatul 

public rămin  în gestiunea Primăriei municipiului Huşi. 

Predarea-primirea obiectului comodatului va fi consemnată în procesul-verbal de predare-

primire care se încheie la data de ..................  şi constituie  Anexa nr. 1  la prezentul contract  

şi parte integrantă  din acesta. 

Extinderea reţelei electrice  de  distribuţie pe cei 25 de stâlpi se va face conform  prevederilor 

HGR 90/2008 cu privire la zonele în care nu există reţea  de  distribuţie  de joasă tensiune. 
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Art. 3. DURATA  CONTRACTULUI 

 

Prezentul contract se încheie pe toata durata de viaţa a reţelei electrice de interes public  din 

localitatea Huşi, Str. Grigore Alexandrescu , începand cu data de .................., data la care 

cei 25 stâlpi de joasă tensiune şi priza de pamânt  montată la  stâlpul  de  capăt  nr. 51  se 

vor predata  comodatarului. 

 

Art. 4. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

 

4.1. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele: 

a) să menţină reţeaua electrică realizată în stare  de funcţionare pe costurile sale; 

b) să se îngrijească de bunul  împrumutat întocmai ca proprietarul acestuia; 

c) să folosească lucrul potrivit  destinaţiei sale; 

d) să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinţei acestuia, 

neavând dreptul să ceară restituirea acestora  de la comodant. 

 

4.2. Obligaţiile comodantului sunt următoarele: 

  a)   să convoace comodatarul pe parcursul derulării lucrărilor de execuţie la toate 

fazele determinante iar la finalizarea lucrărilor, la recepţie  

b) să nu-l împiedice pe comodatar să folosească bunul împrumutat până la termenul 

convenit prin prezentul contract, inclusiv pentru racordarea de noi conumatori. 

 

Art. 5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

5.1. Prezentul contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei 

tribunal arbitrar/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi nu îşi execută una 

dintre obligaţiile enumerate în prezentul contract. 

5.2   Contractul nu va putea fi reziliat de către comodant  dacă comodatarul  îşi  îndeplineşte 

toate obligaţiile  ce-i revin. 

5.3. Partea care invocă o cauză de reziliere a prevederilor prezentului contract o va notifica 

celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care rezilierea urmează să-şi 

producă efectele. 

5.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor  deja scadente 

între părţile contractante. 

5.5. Prezentul contract înceteaza  de plin  drept  în următoarele cazuri:  

 părţile convin de  comun acord încetarea contractului; 
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5.5. Încetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lasănd neatinse prestaţiile 

succesive care au fost făcute anterior încetarii lui. 

 

Art. 6. FORŢĂ MAJORĂ 

 

6.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

6.2. Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale 

a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment 

independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea 

contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate. 

 6.3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in 

scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in 

maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie. Data de referinta este data stampilei postei 

de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comert si Industrie sau alt organism 

abilitat de legea statului care o invoca. 

 6.4.  Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti 

incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare. 

 

Art. 7. NOTIFICĂRI 

 

7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea 

introductivă a prezentului contract. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul 

transmiterii cat si in momentul primirii. 

7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare 

recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data 

menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

7.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi 

lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt 

confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

 

Art. 8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

 

8.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale 
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amiabilă de reprezentanţii lor. 

8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor 

adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

 

Art. 9. AMENDAMENTE 

Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional incheiat in scris si semnat de 

reprezentantii legali ai  

ambelor parti. 

 

Art. 10. Legea aplicabilă contractului 

 

Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

    c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia. 

 

Art. 11. CLAUZE FINALE 

12.1. 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. 

12.2. Prezentul contract s-a încheiat  doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte 

contractanta. 

 

COMODANT                       COMODATAR 

MUNICIPIUL  HUSI                 S.C.  E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE  S.A. 

     Primar        Şef Centru Operatiuni Reţea  Vaslui 

Ing. Ioan  Ciupilan                      Ing. Dumitru Bahrim 

 

     Secretar 

Jr.Monica Dumitrascu 

 

Director  Economic            Resp. contracte comodat C.R. Vaslui/P.L. Huşi                                                                                                                 

Ec. Safta Trofin          ms. Paul  Timotin    

 
 

  Oficiul Juridic 
  Jr. Ioan  Lazar 

 

 

  Arhitect Şef 
 Ing. Cristian  I. Beschieriu 

 
 

                     Presedinte de sedinta,                                           Secretarul Municipiului Husi , 
 
                       Victor Blanariu                                                              jr.Monica Dumitrascu 


