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HOTĂRÂREA Nr.38 Data: 09.02.2021 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL 
privind darea în folosinţă gratuită a spaţiului medical din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea 

Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele 

Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţă extraordinară convocată de îndată în 
data de 09.02.2021, 

Analizând Referatul de aprobare nr. 6981/08.02.2021 al iniţiatorului - Primar ing. Popa Virgil, 
precum şi cererea nr. 249/05 .02.2021 a Spitalului Municipal Săcele, înregistrată la Primăria 

Municipiului Săcele sub nr. 6862/05.02.2021, prin care se solicită darea în folosinţă gratuită a spaţiului 
medical de la paiierul Policlinicii Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, fost Dispensar 
T.B„ în vederea desfăşurării activităţilor medicale aferente Centrului de Vaccinare împotriva Covid -
19, către Spitalul Municipal Săcele; 

Ţinând cont de faptul că spaţiul medical aparţine domeniului public al Municipiului Săcele, 
conform extrasului de carte funciară nr. 109822-Cl-U53 Săcele, nr.cad.109822-Cl-U53; 

Văzând Raportul de specialitate nr. 7031/08.02.2021 al Compaiiimentului Fond Locativ, spaţii 
cu altă destinaţie; 

A vând în vedere prevederile art. 2146 şi următoarele din Codul Civil; Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; Legii nr. 95/2006 privind refo1ma în domeniul sănătăţii„ republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.C.L. nr. 86/26.03.2020 pentru aprobarea 
completării Anexei la H.C.L. nr. 246/21.11.2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Săcele; 

În temeiul art. 87 alin. (5); aii. 96 alin.(1); art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6), lit. a); art. 
133 alin. (2), lit. a); art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4); 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); aii. 349; art. 350; art. 351 din O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a spaţiului medical din Policlinica Municipiului 

Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, identificat în CF nr. 109822-Cl-U53 Săcele, nr.cad.109822-Cl
U53, cu o valoare de inventar de 40.073 lei, către Spitalul Municipal Săcele, în vederea desfăşurării 
activităţilor medicale aferente Centrului de Vaccinare împotriva Covid -19, pentru o perioada similară 
funcţionării acestuia. 

Art.2. Darea în folosinţă a spaţiului medical prevazut la art. 1 se va face potrivit Contractului 
cadru de comodat prevazut în anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Att.3. Predarea - primirea materială a spaţiului medical ce face obiectul art. 1 din prezenta 
hotărâre se va realiza în termen de 5 zile de la data semnării contractului de comodat. 

Att.4 Cheltuielile de întreţinere pentru bunul ce face obiectul dării în folosinţă gratuită cad în 
sarcina Spitalului Municipal Săcele. 

Ait.5 Răspunderea pentru folosinţa necorespunzătoare a bunului ce face obiectul prezentei 
hotărâri revine Spitalului Municipal Săcele, conform prevederilor contractului de comodat şi a 
legislaţiei în materie. 

Att.6. Se mandatează Primarul Municipiului Săcele pentru a semna, în numele şi pe seama 
Municipiului Săcele, Contractul de comodat, procesul-verbal de predare-primire, actele adiţionale şi 
orice alte documente necesare atribuirii în folosinţă gratuită a imobilului arătat la Att. 1. 

Att.7. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate şi conducerea Spitalului 
Municipal Săcele răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 17 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

O împotrivă, O abţineri 



CONTRACT DE COMODAT 
Încheiat astăzi „„„„„„„„„„„„. 

Anexa la H.C.L. nr.38/09.02.2021 

În temeiul art. 2146-2 157 din Noul C. civil ; art. 87 alin. (5), art. 96 alin.(I ), art. 129 alin.( I), 
alin. (2) lit. c), alin.(6), lit.a), art.349, art.350, art.351, art.352 ş i 353 din O.U.G. nr.57/3.07.2019 
privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare; 

S-a încheiat prezentul contract de comodat în baza Hotărârii nr. a 
Consi liului Local al Municipiului Săce l e 

I. PĂRŢILE CONTRACT ANTE 

I. I. Municipiul Săcele, prin Consiliul Local, cu sediul în Mun. Săcele, str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Jud. 

Brasov, reprezentat de domnul Primar Virgil Popa, Cl F 4317649, telefon 0268/276 I 64, fax 

0268/273091, în calitate de comodant şi 

1.2. „„„„„„„„„„„„„„„„ .. „„„„„„„„„„„„„„„„„ .................................. „ cu sediul în 

„„„„„„ „„„„„„„„.„ str„„„„„„„„„„„ „ „. nr. „„„„„„„„ bloc „„„„ „„„„„„ scara ...................... . .. „ 

(localitatea), etaj „„„„ apartament „ „.„ judeţul/sectorul „„„„„„„.„ având cod unic de înregistrare 

„„„„„.„ atribut fiscal „„„„„„„„„„„ număr de ordine în registrul comerţului „„„„„/„„„„„./„.„„„ contul 

nr. „„„„. deschis la „„„„„„„„.„ telefon „ „„„„ .. „, fax .. „ .. „„„„ reprezentată prin „ „„„„„cu funcţia de 

„.„„„„„ .. „ în calitate de comodatar 

au convenit să încheie prezentul contract de comodat, având următoarele clauze: 

II. OBIECTUL ŞI TERMENUL CONTRACTULUI 

2. l . Obiectul contractului îl constituie bunurile care se acordă sub formă de împrumut de folosinta de 

către comodant, comodatarului , ş i anume cabinetele medicale libere, identificate în: 

- CF nr. Săce l e, nr.cad„ cu valoarea de inventar de O lei 

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

2.2. Comodantul împrumută comodatarului în mod gratuit bunul prevăzut la pct. 2.1. 

III. DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat, pe o perioadă de 5 ani, până la 
data de ------
3.2. Predarea bunurilor către comodatar va avea loc la data de .. „„„„.„„„.„ dată la care începe 
executarea contractului. 
3.3. Prin acordul părtilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen. 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
4.1. Comodantul se obligă: 
a) să nu-l impiedice pe comodatar să folosească bunurile până la termenul convenit; 
b) să restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea bunurilor; 
c) să plătească despăgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaşte, dar nu le-a adus la 
cunoştinţa comodatarului, conform art. 2152 Cod civil. 



d) sa solicite restituire bunurilor înainte de momentul prevazut la ait.3.1 , in conditiile prevazute de 
art.2156 Cod civil; 
4.2. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele: 
a) să pazeasca si sa conserve bunurile împrumutate cu prudenta si diligenta unui bun proprietar; 
b) să folosească bunurile conform destinaţiei lor determinate de natura acestora; 
c) să restituie comodantului, bunurile primite sub formă de împrumut, 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 împlinirea 
termenului convenit; 
d) sa suporte cheltuielile de intretinere/utilitati a bunurilor, potrivit destinatiei acestora; 
e) raspunde pentru pieirea bunurilor împrumutate cand aceasta este cauzata de forta majora de care 
comodatarul l-ar fi putut feri intrebuintand un bun propriu sau cand, neputand salva decat unul dintre 
cele doua bunuri, l-a preferat pe al sau; 
t) 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 iminenţa producerii unor evenimente de natura sa conduca la 
imposibilitatea exploatarii bunurilor. 

V. ÎNCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI 
5.1. Prezentul contract încetează: 
a) la împlinirea termenului ; 
b) dacă una dintre părţi îţi încalcă vreuna dintre obligaţii le sale, după ce a fost avert izată printr
onotificare scri să de către cealaltă parte că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezi lierea lui ; 
c) dacă comodatarul cesionează drepturile şi obligaţii le sale fără acordul comodantului; 
d) denuntare unilaterala din partea comodantului, cu conditia notificarii prealabile a comodatarulu, de 
30 de zile înainte de data incetarii contractului; 
e) alte cauze prevăzute de lege. 
5.2. ln caz de nerespectare a obligati ilor asumate prin prezentul contract de catre comodatar, 
comodantul poate rezilia contractul de plin drept, fara trecerea vreunui termen, fara punere în intarziere 
si fara interventia instantelor de judecata; 
5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi . 

VI. FORŢA MAJORĂ 
6. 1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/ş i de 
executarea în mod necorespunzator - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract, dacă neexecutarea sau/ş i executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa 
majoră, aşa cum este definită de lege. 
6.2. Partea care invoca forţa majoră este obli gată să notifice celeilalte părţi , în termen de 48 h, de la 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţe lor 

lui. 
6.3. Dacă în termen de 48 h de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi 

notifice încetarea deplin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pret indă daune
interese. 
6.4. Cazul fortu it sau de forţă majoră exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut 
prevedea pericolul, nu a folosit bunul conform destinaţiei şi dacă nu l-a restituit comodantului la termen. 

VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 
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. 
7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poşta lă ea va fi tran smisă prin scri soare recoman- dată cu 
confirmare de primire (AR) ş i se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poşta l 

primitor pe această confirmare. 



7.3. Dacă notificarea se trimite de pe 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. 

VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 
interpretarea, executarea şi încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de ele. 
8.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posi bilă pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 
instanţelor judecătoreşti. 

IX. CLAUZE FINALE SI SANCTIUNI 
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
9.2. Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, 
anterioară sau ulterioară încheierii 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 contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi 

COMODA NT, 
Municipiul Sacele, 

prin Consiliul Local, 
reprezentat de domnul Primar Virgil Popa 

Vizat 
Şef Serviciu CFSBO CFP 

Vizat 
Biroul Juridic 

Vizat 
Arhitect Sef 
Vizat 
SefSFFRAC 

Vizat: Administrator Public 

Ing. Gâdea Sorin 

Jt{~ 

Întocmit: Insp.Comp.FLSAD 

Ec. Matei Ion 
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