ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
COMUNA ICOANA
COM.ICOANA, SAT ICOANA, STR.PRINCIPALĂ, NR.42, TEL.0249/483021, FAX.0249/483021

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Serviciul Public de Alimentare
cu Apă, pentru utilizarea Autoturismului Dacia Logan cu numarul de inmatriculare

OT64PRI
CONSILIUL LOCAL ICOANA,
Analizând :







Proiectul de hotarare nr. 19/27.04.2022 si referatul de aprobare nr. 821/27.04.2022
intocmite de Primarul Comunei Icoana prin care se propune aprobarea încheierii unui
contract de comodat cu Serviciul Public de Alimentare cu Apă, privind utilizarea
Autoturismului Dacia Logan cu numarul de inmatriculare OT64PRI;
Solicitarea Serviciului de Alimentare cu Apa nr. 802/21.04.2022 ;
Raportul comp. achizitii publice, concesionari, integrare europeana nr. 811/26.04.2022;
Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 19/27.04.2022;
În conformitate cu art. 2.146 din Noul cod civil ,

În temeiul art. 108, lit. d), art. 129, alin. (2), lit. c), d), alin. (6), lit. a), alin. (7), lit. n), art. 139,
alin.(3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit.a), art. 354, art. 355, art. 362, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
HOTARASTE :
Art.1. – Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu Serviciul Public de Alimentare
cu Apă pentru utilizarea Autoturismului Dacia Logan cu numarul de inmatriculare OT64PRI,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul comunei Icoana va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
Art.4. Prezenta hotărare se comunica:
Instituţiei Prefectului judeţului Olt;
Comp. Achizitii publice, concesionari, integrare europeana si comp. financiar contabil ;
Serviciului Public de Alimentare cu Apă.
Preşedinte,
Mihai Nelu
Contrasemnez cf. art. 243, alin. (1),
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
Secretar general,
Nicolaita Viorel

ICOANA
Nr. 19 din 27.04.2022

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri din numărul total
de 11 consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți .

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI
LOCAL NR. 19/27.04.2022
Data
Nr.
Semnătura persoanei responsabile
Operațiuni efectuate
crt.
ZZ/LL/AN
să efectueze procedura
0
1
2
3
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu
1 majoritate
27.04.2022
□ simplă x absolută □ calificată
2 Comunicarea către primar
06/05/2022
3 Comunicarea către prefectul județului 06/05/2022
4 Aducerea la cunoștința publică
06/05/2022
Comunicarea, numai în cazul celei cu
5
caracter individual
Hotărârea devine obligatorie sau 06/05/2022
6
produce efecte juridice, după caz

ANEXA LA HCL ICOANA NR. 19 DIN 27.04.2022
CONTRACT DE COMODAT
NR. _____/__________

CAPITOLUL I – Partile contractante
Comuna Icoana cu sediul în localitatea Icoana, nr. 42, judeţul Olt reprezentantă prin
ANCUTA GABRIELA MARIANA – primar, în calitate de proprietar asupra imobilului situat în
Satul Icoana,.nr.42, judetul Olt, numita in prezentul contract COMODANT, pe de o parte,
și
Serviciul Public de Alimentare cu Apă, cu sediul social in localitatea Icoana, nr. 42,
cam. 7, judeţul Olt, reprezentant prin MATEESCU MILIAN EMIL – administrator , avand CUI
45036357, numit in prezentul contract COMODATAR,
CAPITOLUL II – Obiectul contractului

Cedarea, de catre comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinta a
Autoturismului Dacia Logan cu numarul de inmatriculare OT64PRI catre Serviciul Public de
Alimentare cu Apă .

CAPITOLUL III – Durata contractului
Prezentul contract se incheie pe o perioada de 10 ani, începand cu data de
________ , data la care bunul va fi predat comodatarului .
CAPITOUL IV – Drepturi si obligatii
1) COMODANTUL are următoarele obligații :

a) să verifice modul în care sunt respectate condițiile de folosință stabilite prin actul
de dare în folosință gratuită și prin lege;
b) să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când
interesul public legitim o impune.
2) Titularul dreptului de folosință gratuită are următoarele obligații (COMODATARUL):
a) să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința
gratuită;
b) să permită accesul comodantului pentru efectuarea controlului asupra bunului;
c) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
d) la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de
ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, și liber de orice sarcini;
e) sa se ingrijeasca de bun intocmai ca proprietarul acestuia;
f) sa suporte, de la data preluarii bunului, cheltuielile necesare folosintei acestuia ;
g) 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;
prin desfiintarea societatii.

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 insurmontabil, 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 contrar de catre instantele judecatoresti competente.
Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

COMODANT,
COMUNA

ICOANA

COMODATAR,
Serviciul Public de Alimentare cu Apă

Preşedinte,
Mihai Nelu
Contrasemnez cf. art. 243, alin. (1),
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
Secretar general,
Nicolaita Viorel

