ROMANIA
JUDETUL DOLJ
COMUNA PLENITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA
HOTARARE

privind aprobarea incheierii unui contract de comodat
Consiliul Local al comunei Plenita intrunit de indata in sedinta extraordinara in data de
16.11.2018;
Avand in vedere necesitatea reinfiintarii structurii organizatorice Punctul de lucru
Compartiment Primiri Urgente din comuna Plenita a Spitalului Municipal Calafat;
Tinanad cont de faptul ca activitatea Punctului de lucru “Compartiment Primiri Urgente” din
comuna Plenita este de utilitate publica deservind pe langa comuna Plenita si comunele limitrofe:
Caraula, Virtop, Orodel, Verbita si Unirea, insumand o pupulatie de circa 26000 de persoane;
In baza prevederilor art. 17 art. 124 din Legea nr.215/2001 – republicata- privind
admninistratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 36 alin (6) lit. “a” pct. 3 si si art 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr.215/2001,
republicata, privind administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1. Consiliulul Local al comunei Plenita aproba incheierea Contractului de Comodat cu
Spitalul Municipal Calafat, prevazut in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Se imputerniceste primarul comunei Plenita, dl. Mihai Puiu Calafeteanu, sa semneze
Contractul de comodat aratat la art. 1 din prezenta hotarare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bedelici Gheorghe Viorel

Plenita: 16.11.1018
Nr. 35

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Adrian Marian

Anexa la HCL Plenita nr. ____ din 16.11.2018
CONTRACT DE COMODAT
NR. __________/16.11.2018

CAPITOLUL I – Partile contractante
COMUNA PLENITA, cu sediul în localitatea Plenita, str. Traian, nr. 34, judeţul Dolj
reprezentantă prin dl. Calafeteanu Mihai Puiu - primar, proprietara asupra imobilului Spital, situat în
satul Plenita, str. AI Cuza, nr 37, judetul Dolj, in calitate de COMODANT, pe de o parte, și
Spitalul Municipal Calafat, cu sediul in municipiul Calafat, str.Traian, nr. 5, judetul Dolj,
reperezentat prin d-na Dina Daniela – manager si d-na Ciobanu Daniela – director financiar contabil,
in calitate de COMODATAR,
CAPITOLUL II – Obiectul contractului
Cedarea, de catre comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinta a unei aripi a Spitalului
Plenita, situat în satul Plenita, str. AI Cuza, nr 37, in suprafata de 100,08 mp, format din:
- Cabinet consultatii
= 15,84 mp;
- Spatiu evaluare si tratament imediat
= 13,89 mp;
- Salon monitorizare cu doua paturi
= 14,40 mp;
- Cabinet asistenti
= 14,15 mp;
- Vestiar
= 27,15 mp;
- Camera de sterilizare
= 14,65 mp, in vederea desfasurarii activitatii structurii
organizatorice Punctul de lucru Compartiment Primiri Urgente din comuna Plenita a
Spitalului Municipal Calafat;
De asemenea se asigura acces la grupurile sanitare.
CAPITOLUL III – Durata contractului
Perioada darii in folosinta gratuita a spatiilor medicale ce fac obiectul Contactului de
comodat aratat la art. 1, se intinde pe intreaga perioada a existentei Punctului de lucru
“Compartiment Primiri Urgente” din comuna Plenita.
CAPITOUL IV – Drepturi si obligatii

-

-

a) Drepturile comodantului:
sa ceara rezilierea contractului, in cazul in care comodatarul nu-si respecta obligatiile
prevazute in prezentul contract.
b) Drepturile comodatarului:
sa i se asigure de catre comodant folosinta bunului pe toata durata contractului.
c) Obligatiile comodatarului:
sa se ingrijeasca de bun intocmai ca proprietarul acestuia;
sa foloseasca bunul potrivit destinatiei sale;
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;
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 Plenita,
prin Primar,
Mihai Puiu Calafeteanu

Contabil- Calota Daniela

COMODATAR,
Spitalul Municipal Calafat,
prin:
Manager – Dina Daniela

Director finaciar-contabil - Ciobanu Daniela

