
ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
MIERCUREA – CIUC

      

HOTĂRÂREA Nr. 112/2020

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile, aflate în patrimoniul
privat al municipiului în favoarea Serviciului de Ambulanță Județeană Harghita

Consiliul  Local  al  Municipiului  Miercurea-Ciuc,  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
29.05.2020;

Ţinând cont de Adresa nr. 3875/20.02.2020 prin care Clubul Sportiv Școlar Miercurea- Ciuc
comunică intenția de a prelua în folosință gratuită mijlocul fix-scuter de zăpadă cu accesorii, compus
din următoarele elemente: Snowmobil Alpina Superclass, remorcă transport (cu faruri și girofar) și
freză de bătut pârtie Alpina.

Analizând  Referatul  de  aprobare  al  viceprimarului  Füleki  Zoltán  Ladislau  cu
nr.10161/21.05.2020 şi Raportul de specialitate  nr.10163/21.05.2020 întocmit de Biroul evidență şi
administrare patrimoniu  din cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-
Ciuc, prin  care  propune  adoptarea  hotărârii  cu  privire  la  aprobarea  dării  în  folosință  gratuită a
mijlocului fix- scuter de zăpadă cu accesorii, compus din următoarele elemente: Snowmobil Alpina
Superclass, remorcă transport (cu faruri și girofar) și freză de bătut pârtie Alpina în favoarea Clubului
Sportiv Școlar Miercurea-Ciuc,

Luând  în  considerare  faptul  că  Comitetul  local  pentru  situații  de  urgență  al  municipiului
Miercurea-Ciuc la şedinţă din data de 28 mai 2020 a aprobat darea în folosință gratuită a scuterului de
zăpadă cu accesorii, aflat în patrimoniul  privat al municipiului în favoarea Clubului Sportiv Școlar
Miercurea-Ciuc.

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

şi libertăţilor cetăţenilor;

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat;

Potrivit  prevederilor  Codului  civil,  și prevederile  Legii  nr.207/2015  privind  Codul  de
procedură fiscală, actualizată;

Având în vedere Legea nr.69/2000 educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. c), alin.(6) lit. b), art.139 alin.(1), (3) lit. g), art.196 alin.(1) lit.
a),  precum  art.349  și  următorii,  respectiv  art.362  alin.(2)  din  OUG  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.  1  . (1) Se aprobă  darea în folosință gratuită a mijlocului fix: scuter de zăpadă cu accesorii,
compus  din următoarele  elemente:  Snowmobil  Alpina Superclass,  remorcă  transport  (cu faruri  și
girofar) și freză de bătut pârtie Alpina,  în favoarea Clubului Sportiv Școlar Miercurea-Ciuc pe o
perioadă de 5 ani.



(2)  Bunul,  care  urmează  a  fi  dat  în  folosință  gratuită,  compus  din următoarele  elemente:
Snowmobil Alpina Superclass nr. Inventar K3721 – 141.391,04 lei, remorcă transport (cu faruri și
girofar) nr. invetar K3722 – 30.940,00 lei, Freză bătut pârtie Alpina nr. inventar K3795  – 37.485,00
lei, va fi folosit  în caz de urgență la localitatea componentă Harghita Băi.

(3) Bunurile date  în  folosință vor fi  predate prin proces verbal de predare primire până la
20.03.2020.

Art.2. Se aprobă modelul contractului de comodat ca  anexă, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre. 
       Art.3. Cu aducerea la îndeplinire  se însărcinează viceprimarul  municipiului  Füleki Zoltán
Ladislau  și  Biroul  evidenţă  și  administrare  patrimoniu  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  a
primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica:
a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc Dl. Ráduly Róbert Kálmán,
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Dl. Füleki Zoltán Ladislau;
d) Biroului evidență şi administrare patrimoniu,
e) Clubului Sportiv Școlar Miercurea-Ciuc.

                    Preşedintele şedinţei
              FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF



  

                       Inițiat de     Elaborat/redactat
        Viceprimar                        șef Birou evidența patrimoniului

           Füleki Zoltán Ladislau      Salamon Ildikó

       
                     Director executiv                                       Vizat juridic

Gyenge Áron
          



Anexa  la Hotărârea nr. 112/2020

MODEL CONTRACT DE COMODAT

1. Părţile contractante:
1.1. Municipiul Miercurea Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr.1, judeţul
Harghita,  telefon:  0266-315120,  fax:  0266-371165,  cod  fiscal  4245747,  cont
nr......................................................  deschis  la  Trezoreria  Miercurea  Ciuc  reprezentat
de ....................... , în calitate de proprietar -comodant,
şi 
1.2. Clubul Sportiv Școlar Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, str. Toplița nr. 20, judeţul Harghita,
având  contul  curent  nr.  .....................................  deschis  la  Banca  ..................................  şi  CUI
……………... reprezentată de Marton Simon - director, în calitate de comodatar,

2. Obiectul contractului
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie  darea în folosință gratuită a mijlocului fix- scuter de
zăpadă  cu  accesorii,  compus  din  următoarele  elemente:  Snowmobil  Alpina  Superclass,  remorcă
transport (cu faruri și girofar) și freză de bătut pârtie Alpina.
2.2.  Mijlocul  fix  figurează  în  patrimoniul  privat  al  municipiului  Miercurea-Ciuc sub nr.  Inventar
K3721 Snowmobil Alpina Superclass – 141.391,04 lei, remorcă transport  K3722 – 30.940,00 lei,
K3795 Freză bătut pârtie Alpina  – 37.485,00 lei.
2.3. Mijlocul fix, obiectul contractului de comodat va fi predat prin proces verbal de predare primire.
3. Scopul contractului
Bunul dat în folosință gratuită,  compus din următoarele  elemente: Snowmobil Alpina Superclass,
remorcă transport (cu faruri și girofar) și freză de bătut pârtie Alpina, vor fi folosite în caz de urgență
la localitatea componentă Harghita Băi.
4. Durata contractului.
Prezentul contract de comodat se încheie pe o durată de 5 ani, cu începere de la data predării acestuia
prin proces verbal de predare primire semnat de către părți.

5. Baza legală
Pentru încheierea contractului s-au avut în vedere următoarele acte normative:
- prevederile Codului civil,
- prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată;
-  în temeiul art. 129 alin.(2) lit. c), alin.(6) lit. b), art.139 alin.(1), (3) lit. g), art.196 alin.(1) lit. a),
precum  art.349  și  următorii,  respectiv  art.362  alin.(2)  din  OUG  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Miercurea Ciuc nr.    /2020;

6. Drepturile şi obligaţiile părţilor
6. 1. Comodantul se obligă:
a) la predarea pe bază de proces verbal de predare-primire, cu titlu gratuit a bunului mobil, care face
obiectul prezentului contract;
b) să predea mijlocul fix în starea în care se află în momentul predării şi în condiţiile prevăzute în
prezentul contract;
c) să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o
impune;
d) să nu îl tulbure pe comodatar în exercitarea drepturilor din prezentul contract.

6. 2. Comodatarul se obligă:



a) să primească pe bază de proces verbal de predare-primire a bunului mobile împreună cu dotarea
acestuia;
b) să primească bunul în starea în care se află la momentul predării;
c) să folosească mijlocul fix primit în folosință gratuită cu bună credinţă, purtând răspunderea pentru
toate pagubele produse din culpa sa;
d) să efectueze  toate  reparaţiile  ce cad în sarcina sa,  pentru ca bunurile  să nu se degradeze sub
sancţiunea rezilierii prezentului contract;
e) să  urmărească  comportarea  în  timp  a  utilajului  şi  să  sesizeze  comodantul  la  apariţia  unor
fenomene, cauze, împrejurări care ar pune în pericol siguranţa lui;
f) să  asigure  resurse  materiale  şi  financiare  necesare  funcţionării  bunului  mobil  în  condiţii
corespunzătoare activităţii care se vor desfăşura sub sancţiunea rezilierii prezentului contract;
g)  să ţină evidenţa contabil-financiar a bunului primit în folosință şi să prezinte Consiliului Local al
Municipiului  Miercurea  Ciuc,  anual,  cel  târziu  până  la  data  de  20  decembrie,  un  raport  asupra
situaţiei gestionării bunului primit în folosință, potrivit prezentului contract;
h) să  suporte  cheltuielile  de  funcţionare,  costul  reparaţiilor  curente  necesare  pentru  asigurarea
exploatării eficiente a bunului, precum şi costurile de întreţinere a bunului primit în folosință gratuită,
fără posibilitatea de a cere restituirea acestor cheltuieli.
j) să nu înstrăineze bunul primit în folosință gratuită, să nu transmită nici cu titlu oneros și nici cu
titlu gratuit unei alte persoane;
i) să depoziteze bunul mobil în garajul sediului  la CSS Harghita-Băi,
k) să permită accesul comodantului pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;
l) să  informeze  comodantul  cu privire  la  orice  tulburare  adusă  dreptului  de folosință,  precum și
existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea
exploatării bunului;
m) să ţină inventarului bunului primit în folosință gratuită, separat de bunurile proprii;

7. Cesiunea contractului
7.1. Cesiunea contractului este interzisă.

8. Răspunderea contractuală
8.1. Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executare defectuoasă a vreuneia din clauzele
contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese calculate pe baza valorii pagubelor
provocate, sau să remedieze defecţiunile provocate din vina sa pe propria cheltuială în cel mai scurt
timp posibil.
8.2. Modificarea  prezentului  contract  de  folosință  gratuită  se  poate  efectua  prin  act  adiţional  cu
acordul ambelor părţi.
8.3. Comodantul  poate  modifica  unilateral  prezentul  contract  de  folosință  gratuită,  cu notificarea
prealabilă a comodatarului, din motive excepţionale legate de interesul public naţional sau local, după
caz.
8.4. Nerespectarea totală sau parţială a vreuneia din clauzele contractuale de către comodatar poate să
atragă după sine rezilierea contractului, cu respectarea legislației în vigoare în acest sens.

9. Încetarea contractului de comodat
9.1. Contractul de comodat încetează de drept:
a) în  cazul  îndeplinirii  termenului  pentru  care  s-a  încheiat  şi  nici  unul  din  părţi  nu  a  solicitat
prelungirea acestuia cu cel puţin 30 de zile înainte de împlinirea termenului;
b) în cazul încălcării de către comodatarul a obligaţiilor privind menţinerea destinaţiei;
c) în  cazul  desfiinţării,  ca  persoană  juridică,  a  comodatarului  sau  a  reorganizării  acestuia  prin
afectarea relaţiilor funcţionale cu proprietarul-comodant;
d) în cazul pierii sau deteriorării din cauza vechimii a obiectului dat în folosință gratuită;
e) în  cazul  rezilierii  unilaterale  a  contractului  de  către  comodant,  printr-o  notificare  transmisă
comodatarului;
f) în cazurile prevăzute în prezentul contract.
9.2. În toate cazurile, rezilierea se va produce de drept, fără intervenţia instanţelor de judecată şi fără
orice altă formalitate.



10. Forţa majoră
10.1. Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract, se înţelege o împrejurare externă cu caracter
excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, invincibilă şi
imprevizibilă.
10.2. Prin caz fortuit  se înţelege  acele  împrejurări  care  au intervenit  şi  au condus la  producerea
prejudiciului  şi  care nu implică vinovăţia  paznicului  juridic,  dar care nu întrunesc caracteristicile
forţei majore.
10.3. În ambele cazuri comodatarul este obligat să anunţe de urgenţă proprietarul-comodant despre
apariţia unor fenomene, cauze, împrejurări care ar pune în pericol bunurile proprietarului.
10.4. Forţa majoră exonerează la răspundere pe partea care o invocă, în scris, în termen de 5 zile de la
apariţia cazului de forţă majoră.
11. Litigii
11.1. Orice litigii se încearcă a se soluţiona pe cale amiabilă.
11.2. În situaţia în care părţile nu se pot înţelege, litigiul va fi soluţionat de instanţele judecătoreşti
potrivit dreptului comun.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

             COMODANT        COMODATAR

                    Preşedintele şedinţei
              FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate –
             Secretar general
         WOHLFART RUDOLF



 

                     Inițiat de     Elaborat/redactat
        Viceprimar                        șef Birou evidența patrimoniului

           Füleki Zoltán Ladislau      Salamon Ildikó

       
                     Director executiv                                       Vizat juridic

Gyenge Áron
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