
ROMANIA 
JUDETUL BRA$0V 

PRIMARIA MUNICIPIULLUI SACELE 
Str. Piata Libertatii nr. 17, Sacele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 I 273.091 

www.municipiulsacele.ro, E-mail : primaria@municipiulsacele.ro 

HOT ARA.REA Nr.174 Data: 25.06.2020 

HOT.ARA.RE A CONSILIULUI LOCAL 
privind darea in folosinta gratuita, a cabinetului medical din Policlinica Municipiului Sacele, Aleea 

Episcop Popeea nr. 20, catre Spitalul Municipal Sacele 

( 'I Consiliul Local al Municipiului Sacele, intrunit in ~edinta ordinara in data de 25.06.2020. 

{ ) 

Analizand Referatul de aprobare nr. 44126/12.06.2020 al initiatorului - Primai· ing. Popa 

Virgil, precum ~i cererea 755/11.06.2020 a managerului Spitalului Municipal Sacele - d-na ec. 
Rodica Pirvan, inregistrata la Primaria Municipiului Sacele sub nr. 43988/1.1.06.2020, prin care 

solicita darea In folosinta gratuita a unui cabinet medical neocupat di~ Policlinica Municipiului 
Sacele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, catre Spitalul Municipal Sacele, avand in vedere modificarea 

structurii organizatorice a Spitalului Municipal, aprobata la nivel local ~i depusa la Directia Judeteana 
de Sanatate Publica Bra~ov, In scopul extinderii serviciilor medicale pentru spitalizare continua, 

spitalizare de zi, ambulator integrat ~i ambulator de specialitate, in vederea desra~urarii activitatilor 
medicate de specialitate 1n regim ambulatoriu; 

Tinand cont de faptul ca acest cabinet medical apartine domeniului public al Municipiului 
Sacele, conform extrasului de carte funciara eliberate In baza cererii nr. 51158/22.04.2020, de catre 
OCPI Bra~ov; 

Luand in considerare Raportul de specialitate nr. 44127/ 12.06.2020 al Compartimentului 
Fond Locativ, spatii cu al ta destinatie ~i A vizele Comisiilor de specialitate; 

Avand in vedere prevederile art. 2146 ~i urmatoarele din Codul Civil; Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i ale H.C.L. nr. 86/26.03.2020 pentru 
aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/21.11 .2019 privind aprobarea revizuirii 

Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele ; 
In temeiul art. 87 alin. (5); art. 96 alin. (1); art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. c), alin. (6), lit. a); 

art. 133 alin. (1); mt 134 alin. (1) lit. a); art. 139 alin. (3) lit. g); art. 196 alin. (1) lit. a); art. 197 alin. 
(1); art. 243 alin. (1) lit. a); art. 287 alin. (2) lit. b); art. 349; art. 350; art. 351 ~i art. 352 din O.U.G. 

nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se aproba darea in folosinta gratuita, a cabinetului medical din Policlinica Municipiului 
Sacele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, catre Spitalul Municipal Sacele, In vederea extinderii serviciilor 
medicate, pentru o perioada de 5 ani, identificate in: 
- CF nr.109822-Cl-U21 Sacele, nr.cad.109822-Cl-U21, cu valoarea de inventar de 21.982,20 lei. 



Art.2. Se aproba Contractul - Cadru de Comodat, conform Anexei, care este parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art.3. Predarea - primirea materiala a cabinetului medical ce face obiectul art. 1 din prezenta 
hotarare se va realiza In termen de 5 zile de la data semnarii contractului de comodat. 

Art.4. Cheltuielile de lntretinere pentru bunurile ce fac obiectul darii In fo losinfa gratuita cad 
In sarcina Spitalului Municipal Sacele. 

Art.5. Raspunderea pentru folosinfa necorespunzatoare a bunurilor ce fac obiectul prezentei 
hotarari. revine Spitalului Municipal Sacele, conform prevederilor contractului de comodat ~i a 
legislafiei In materie. 

Art.6. Se mandateaza Primarul Municipiului Sacele pentru a semna, In numele ~i pe seama 
Municipiului Sacele, Contractul de comodat, procesul-verbal de predare-primire, actele adifionale ~i 
orice alte documente necesare atribuirii In folosinfa gratuita a imobilului aratat la Art. 1. 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERALAL MUNICIPIULLUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

0 lmpotriva, 0 abtineri 



Anexa 1 la HCL nr.174/25.06.2020 

CONTRACT DE COMODAT 
A 

Incheiat astazi .... ....... .. .......... .. 

In temeiul art. 2146-2157 din Noul C. civil; art. 87 alin. (5), art. 96 alin.(1), art. 129 alin.(1), 
alin. (2) lit. c), alin.(6), lit.a), art.349, art.350, art.351, art.352 ~i 353 din O.U .G. nr.57/3.07.2019 
privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare; 

S-a lncheiat prezentul contract de comodat In baza Hotararii nr. a 
Consiliului Local al Municipiului Sacele 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

1.1. Municipiul Sacele, prin Consiliul Local, cu sediul In Mun. Sacele, str. Piata Libertatii nr. 17, Jud. 

Brasov, reprezentat de domnul Primar Virgil Popa, CIF 4317649, telefon 0268/276164, fax 

l ~ 0268/273091, In calitate de comodant ~i 

! ) 

1.2. .. ....................................................................... .. . ... .... ...... .. ...... ... ... . cu sediul In 

.......... .... ................ , str ..... ............... ...... . nr ... .... ......... , bloc ................... , scara . . .. .. .. . ..... .......... .. , 

(localitatea), etaj ....... , apartament ...... , judeµil/sectorul ................ , avand cod unic de lnregistrare 

............ , atribut fiscal ................ .. .... numar de ordine In registrul comertului ......... ./ ........... / ........ , contul 

nr ......... . deschis la .................. , telefon .............. , fax ............. , reprezentata prin ........... ,cu functia de 

................ ,In calitate de comodatar 

au convenit sa lncheie prezentul contract de comodat, avand urmatoarele clauze: 

II. OBIECTUL ~I TERMENUL CONTRACTULUI 

2.1 . Obiectul contractului 11 constituie bunurile care se acorda sub forma de lmprumut de folosinta de 

catre comodant, comodatarului, ~i anume cabinetele medicate libere, identificate In: 

- CF nr.109822-Cl-U21 Sacele, nr.cad.109822-Cl-U21, cu valoarea de inventar de 21,982,20 lei 

din Policlinica Municipiului Sacele, Aleea Episcop Popeea nr.20. 

2.2. Comodantul lmprumuta comodat~rului In mod gratuit bunurile prevazute la pct. 2.1. 

III. DURA TA CONTRACTULUI 
3.1. Parfile au convenit sa lncheie prezentul contract de comodat, pe o perioada de 5 ani, pana la 
data de ------
3.2. Predarea bunurilor catre comodatar va avea loc la data de .... .. ............. , data la care lncepe 
executarea contractului. 
3.3. Prin acordul partilor, prezentul contract poate sa lnceteze ~i lnainte de termen. 

IV. OBLIGATIILE PARTILOR 
4.1. Comodantul se obliga: 
a) sa nu-1 impiedice pe comodatar sa foloseasca bunurile pana la termenul convenit; 
b) sa restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea bunurilor; 

.c) sa plateasca despagubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoa~te, dar nu le-a adus la 
cuno~tinta comodatarului, conform art. 2152 Cod civil. 



d) sa solicite restituire bunurilor inainte de momentul prevazut la art.3.1, in conditiile prevazute de 
art.2156 Cod civil; 
4.2. Obligafiile comodatarului sunt urmatoarele: 
a) sa pazeasca si sa conserve bunurile imprumutate cu prudenta si diligenta unui bun proprietar; 
b) sa foloseasca bunurile conform destinatiei lor determinate de natura acestora; 
c) sa restituie comodantului, bunurile primite sub forma de lmprumut, in starea in care le-a primit, in 
afara de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, si libere de sarcini, la implinirea 
termenului convenit; 
d) sa suporte cheltuielile de intretinere/utilitati a bunurilor, potrivit destinatiei acestora; 
e) raspunde pentru pieirea bunurilor imprumutate cand aceasta este cauzata de fo1ta majora de care 
comodatarul 1-ar fi putut feri intrebuintand un bun propriu sau cand, neputand salva decat unul dintre 
cele doua bunuri, I-a preferat pe al sau; 
f) sa prezinte, anual, comodantului, rapoarte privind activitatea de utilitate publica desfasurata, gradul 
de implementare la nivelul colectivitatii, precum si prognoze si strategii pentru perioada urmatoare; 
g) sa permita accesul comodantului pentru efectuarea controlului asupra bunurilor; 
h) sa nu modifice bunurile in parte ori in integralitatea lor; 
i) sa informeze comodantul cu privire la orice tulburare adusa dreptului de proprietate publica, precum 
si la existenta unur cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa conduca la 
imposibilitatea exploatarii bunurilor. 

V. INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI 
5.1 . Prezentul contract lnceteaza: 
a) la lmplinirea termenului; 
b) daca una dintre parti }ti lncalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr
onotificare scrisa de catre cealalta pa1te ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea Jui; 
c) daca comodatarul cesioneaza drepturile ~i obligatiile sale !ara acordul comodantului; 
d) denuntare unilaterala din partea comodantului, cu conditia notificarii prealabile a comodatarului, de 
30 de zile inainte de data incetarii contractului; 
e) alte cauze prevazute de lege. 
5.2. In caz de nerespectare a obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre comodatar, 
comodantul poate rezilia contractul de plin drept, fara trecerea vreunui tennen, fara punere in intarziere 
si fara interventia instantelor de judecata; 
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligafiilor deja scadente lntre parti. 

VI. FOR'f A MAJORA 
6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/~i de 
executarea In mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care Ii revine In baza 
prezentului contract, daca neexecutarea sau/~i executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta 
majora, a~a cum este definita de lege. 
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, In termen de 48 h, de la 
producerea evenimentului ~i sa ia toate masurile posibile In vederea limitarii consecintelor 
lt,1i. 
6.3. Oaca In tennen de 48 h de la producere evenimentul respectiv nu lnceteaza, partile au dreptul sa-~i 
notifice lncetarea deplin drept a prezentului contract rara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune
interese. 
6.4. Cazul fortuit sau de forta majora exclude raspunderea comodatarului daca acesta nu a putut 
prevedea pericolul, nu a folosit bunul conform destinatiei ~i daca nu 1-a restituit comodantului la termen. 

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI 
7.1 . In acceptiunea partilor contractante, orice ~otificare adresata de una dintre acestea celeilalte este 
valabil lndeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut In partea introductiva a prezentului 
contract. 
7.2. In cazul In care notificarea se face pe cale po~tala ea va fi transmisa prin scrisoare recoman- data cu 
confirmare de primire (AR) ~i se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul po~tal 
primitor pe aceasta confirmare. 



7.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ease considera primita In prima zi lucratoare dupa cea in 
care a fost expediata. 
7.4. Notificarile verbale nu se iau In considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin 
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute Ia alineatele precedente. 

VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea ~i lncetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele. 
8.2. In cazul In care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa 
instantelor judecatore~ti . 

IX. CLAUZE FINALE SI SANCTIUNI 
9 .1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional 1ncheiat 1ntre partile contractante. 
9.2. Prezentul contract, reprezinta vointa partilor ~i lnlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, 
anterioara sau ulterioara 1ncheierii lui. 
9.3. Constituie contraventii, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit 
legii penale, infractiuni, incalcarea prevederilor art.4.2. din prezentul contract, care se sanctioneaza 
conform prevederilor art.352 din OUG nr.57/2019. 

( ) 9.4.Prezentul contracts-a 1ncheiat 'in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi 

COMODANT, 
Municipiul Sacele, 

prin Consiliul Local, 
reprezentat de domnul Primar Virgil Popa 

Vizat 
~ef Serviciu CFSBO CFP 

Vizat 
Compartiment Juridic 

Vizat 
Arhitect Sef 

Vizat 
SefSFFRAC 

Intocmit, 
Compartimentul Patrimoniu 

COMODATAR, 

Intocmit 
INSP. COMP. F.L.S.A.D 
Ee. Matei Ion 

172 


	hcl_174_25_06_2020
	anexa la hcl_174_25_06_2020

