REPUBLICA MOLI}OVA
CONSILIUL RAIONAL CAIIUL

PECTIYEJIUKA MOJIAOBA

PAfiOHHbIfr COBET KAxyJI
MD-3909, myn.Kaxyn, flsqa I4HAeneHgeHIefi, 2

MD-3909, mun.Cahul, Pia{a Independen{ei, 2
tel(299) 2-49 -88, fax.(299) 2-20-58

tel. Q99)

2- 49

-88, fax. (299) 2-20 - 58

DECIZIE
mun. Cahul

Nr. 05101-IV

din 3 octombrie2019

Cu privire la acceptarea primirii
in comodat a unor bunuri imobile

in temeiul art. 43 alin.(l) lit. d) din Legea privind administralia publicE 1oca15
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 9 alin. (2) din Legea ff. 121-XVI din 4 mai
2047 privind administrarea $i deetatizarea proprietdlii publice, art. 1234-1241 (Titlul
III, capitolul VI ,,Comodatul") din Codul Civil al Republicii Moldova nr. ll07 din
06.06.2002,Deciziei Consiliului comunal Pelinei nr. 7ll din 25.09 .2019 ,,Cu privire
la transmiterea in comodat a unui teren", Deciliei Consiliului sdtesc Vdleni nr. 517
din 30.08.2A19 ,,Cu privire la transmiterea tn comodat a unor bunuri imobile",
Deciziei Consiliului s[tesc Colibaqi m. 619 din 29.08.2019 ,,Cu privire la
examinarea demersului CR Cahul cu privire [a acordarea unui imobil pentru
amplasarea muzeului", avizului Comisiei consultative economie, reforme, buget,
finan{e qi relalii transfrontaliere, Consiliului Raional Cahul
DECIDE:
L. Se accepti primirea in comodat a bunurilor imobile, proprietate a unit[1ilor
administrativ-teritoriale de nivelul intii, conforn anexei nr. I la prezenta decizie,
pentru o perioadf, de 13 ffii, in scopul bunei pregEtiri qi implementlrii
proiectului transfrontalier ,,EthnicCULT - promovarea culturii etnografice qi
tradi{iilor din Romdnia qi Republica Moldova", in cadrul cdruia Consiliul

2.

3.

Raional Cahul are calitatea de partener.
Se imputerniceqte vicepreqedintele raionului Cahul, dl Vladimir Calmic, s5
semneze contractele de comodat intre autoritalile administrativ-teritoriale de
nivelul intii qi Consiliul Raional Cahul, conform proiectelor de contract
prezentate in Anexant.2 qi Anexa nr.3 la ptezerrta decizie.
Controlul isupra tndeplinirii deciziei
pune
responsabilitatea
vicepreqedintelui raionului Cahul, dl Vladimir Calmic, $i a Comisiei consultative
economie, reforme, buget, finan{e qi relatii transfrontaliere (preqedinte dl $tefan
Bratu).

se

Pregedintele

sQB

Consiliului

Secreta
Consiliului Ra

W

,ar,/

in

Nicolae DtIl\AS

Cornelia PREPELITA

6r=T*.^-*S

ffi

Anexanr. l
Raional Cahul
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Lista bunurilor imobile
preluate in comodat de cltre Consiliul Ra
hul
de la unitlfile administrativ-teritoriale de nivelul intfii
Locul
amplasdrii
bunului
imobil

lntravilanul
s. Colibaqi,
r-nul Cahul

Intravilanul
c. Pelinei,

r-nul

Cahul

Extravilanul
s. V6leni,
r-nul Catrul
lntravilanul
s. Vf,leni,
r-nul

Modal de
folosin{d

Tipul
bunului
imobil

Numdrul

Construc{ie

9416108265.01

13 ani

0,05 ha

Teren
aferent

9416108265

13 ani

0,4152 ha

Teren

t73620s.ts3

13 ani

9424r06125

13 ani

942410ss07104

13 ani

Suprafala

Construc{ie
de culturd
si agrement
Teren
pentru
constructii
Teren
pentru
constructii
Teren
agricol

La sol:

Construc{ie

87,6

de cultur[
si agrement

228

cadastral

Termenul
contrac-

tului

mz

l,1466ha Teren
m'

Construc{ie

4A-lt
ruT\)

Anexanr.2
i Raional Cahul
din 03.10.2019

PROIECTUL CONTRACTULUI DE
incheiat astdzi

20t9

la Consiliul Raional Cahul

I. PARTTLE CONTRACTANTE
1.1. Primarul sahrlui/comunei ,
din 28.12.2016 qi in baza deciziei nr.
o parte, qi

dlidna
din

care activeazdinbazaLegiinr.436
2019, in calitate de comodant,pe de

Consiliul raional Cahul, in persoana preEedintelui dl
, care activeazd,in
baza Legii nr. 436 din 28. 12.2016 Ei in baza deciziei nr. _
din _
2019, in calitate
de comodatar, pe de altd parte, au convenit sE incheie prezentul contract de comodat, cu
1.2

respectarea urmdtoarelor clauze

:

II. OBIECTUL St TERMENUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului

il constituie inc6perea datd in folosin!4 cu titlu gratuit: bunul

cu nr.

imobil

cadastral

cu suprafala

m'

,

amplasat

pe

adresa

in corformitate cu actul de primire-predare.

2.2. incdperea prevlzutl" la punctul 2.1. se transmite in folosin{[ cu titlu gratuit in
administrarea Consiliului raional Cahul pe un termen de 13 ani, pentru executarea
infrastructurii qi construcfiilor prevdzute in implementarea proiectului "EthnicCult
promovarea culturii etnografice qi tradi{iilor din Romfinia gi Republica Moldova", cu
finanfare din cadru Programului de Cooperare Transfronbtalier6 Rom6nia Republica Moldova
2014-2020.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1 P[rfile au convenit sd incheie prezentul contract de comodat pe un termen de
(treisprezece) ani, incepind cu data semnirii.

13

3.2 Predarea inc6perii dati in folosin{i cu titlu gratuit cltre Comodatar va avea loc la
datdla care incepe executarea contracfului.
3.3. Prin acordul p64ilor, prezentul contract poate s5 inceteze qi inainte de termen, in
condiliile prezentului contract.
TV.

PLATA PENTRU SERWCtrLE PRESTATE

4.1. Cheltuielile de intrefinere a incdperii (serviciile comunale, apa, energia electrica,
fi suportate de COMODATAR.

gazul sau alt combustibil, asigurarea imobilului etc.) vor

4.2 Comodatarul iqi asumfl responsabilitatea pentru asigurarea m6surilor de investifie in
imobilul preluat in folosinp, in strictil conformitate cu cele aprobate spre finan{are din cadrul
proiectului "EthnicCult - promovarea culturii etnografice qi tradifiilor din Romfinia qi
Republica Moldova".
V. CONDITtr SPECIALE PRIYIND FOLOSIREA BUNULU IMOBIL
5.1 Comodatarul accept6 inc6perea dat[ cu titlu gratuit in folosinf[ in starea ei actual6.

5.2in cazulin care comodantul are reclama{ii (preten;ii) fa!6 de comodatar, prejudiciul
cauzat de c6tre acesta comodantului se lichideazd de comodatar in termen de 5 zile din ziua
inaint[rii reclamafiei.
5.3 Comodatarul nu este in drept s6 cear[ compensarea valorii imbunltdtirilor inciperii
fEcute de acesta sau restituirea unor cheltuieli ftcute in scopul intrefinerii, reparafiei curente sau
a reparafiei capitale a incdperii.

5.4 in cazul in care comodatarul refuzd, sd elibereze incipere a datd cu titlu gratuit in
folosinlE de cdtre comodant, comodatarul urmeaz[ si fie evacuat pe cale judiciarS, in
corespundere cu legislagia in vigoare.
5.5 Comodatarul nu este in drept s[ transmitd ?n folosin]d unor terfi incdperea primitd
gratuit.

VI. DREPTURILE $I OBLIGATIILE COMODANTULUI
6.1. Comodantul dE inclperea cu titlu gratuit in folosin{I comodatarului in conformitate cu
actul de primire-predare.
6.2. Comodantul este in drept sd,viziteze incdperea datd cu titlu gratuit in folosin![, in scopul
de a lua cunogtin!5 de starea acesteia gi modul de utilizare a ei.

6.3. Comodantul este in drept sI nu efectueze reparalia capitald a incdperii datl cu titlu
gratuit in folosinta.
6.4. Comodantul se oblig[:

a) s6 nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasc[ inclperea

datd cu titlu gratuit in

folosinfd conform destinaliei p?na la termenul convenit;

b)

sE

pl[teasc[ despdgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaqte,

dar nu le-a adus acestuia la cunogtin{6.

VII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE COMODATARULUI
7.1 Comodatarul are dreptul:
a) s5 foloseasc[ inc[perea primitd cu titlu gratuit
stabilite de prezentul contract;
b) s[ foloseasci incflperea conform destinaJiei lor;

in folosinld in condifiile qi termenele

7.2 Comodatarul se oblig[:

a) s[ ingrijeasc[ inc6perea transmis6 in folosin[6,

ca un bun proprietar,

b)

funcfionale bune;
sd repare prejudiciul cauzat inc[perii,

c)

acestuia;
s[ asigure respectarea normelor tehnice, antiincendiare etc.

in conditrii

in termen de cinci zile din ziua survenirii

d) s[

restituie inciperea la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului,
reprezentantului s6u ori moqtenitorilor s6i.

VItr. INCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract poate fr reziliat prin acordul ambelor
legislafia ?n vigoare qi prevederile stabilite in prezentul contract.

p[(i, in conformitate

8.2. Comodantul est in drept s5 rezilieze unilateral prezentul contract,
a) comodatarul inceteaz[ activitatea sa ca institufie

cu

in cazul carc:

publicl
2

b) comodatarul nu igi executd una dintre obligatiile esenfiale enumerate la pct. 7.2 in
prezentul contract.

8.3. in cazurile expuse in pct. 8.1, 8.2 ale prezentului contract, comodantul va inqtiin{a
comodatarul cu cinci zile inainte privind rezilierea prezentului contract.
8.4. Prezentul contract va

fi reziliat dupd

expirarea termenului de inqtiinfare.

8.5. Folosirea incEperii date in comodat inceteazd:
a) la expirarea termenului indicat in pct. 3.1 al prezentului contract

b) daci una din

-

p[(i:

cesioneazd drepturile Ei obligaliile sale ftrI acordul celeilalte p[(i
?;i incalci vreuna dintre obligafiile sale, dup[ ce a fost avertizatd, printr-o notificare
scris[ de c6tre cealalt5 parte c6 o nou[ nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui;
in alte cazuri prevlzute de actele normative in vigoare

xr. FORTA ura"lonA
9.1. Niciuna dintre pflrfile contractante nu rdspunde de neexecutarea la termen sau / gi de
in mod necorespunzitor - total sau parfial - a oriclrei obligalii care ii revine inbaza
prezentului contract, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligatiei respective
a fost cauzatd de forfa major[, aga cum este definitd de lege.
executarea

9.2. Partea care invocl forfa major[ este obligatd sd notifice celeilalte plrfi, in termen de
5 zile, producerea evenimentului gi s6 ia toate m6surile posibile in vederea limitdrii consecinlelor
lui.

9.3. Dacd in termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteazd,,
pd4ile au dreptul s6-gi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract ftrd cavreuna dintre
ele s[ pretindE daune - interese.
9.4, Canil fortuit sau de forfd majorfl exclude rlspunderea comodatarului dac6 acesta nu a
putut prevedea pericolul.

X. CLAUZELE FINALE

fi modificat doar prin acordul scris semnat de pflrfile contractante
imputerniciti ai pdrfilor.
10.2. Prezentul contract contine toate condiliile asupra cdrora au convenit p[4ile.
10.3. P6{ile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea qi incetarea acestuia sI fie rezolvate pe cale amiabilE.
10.1. Prezentul contract poate

sau de reprezentantii

10.4. in cazul in carc rczolvarea eventualelor litigii nu este posibild pe cale amiabilI, plrfile se
vor adresa instanlelor judec[toreqti ale Republicii Moldova, in conformitate cu legisla]ia in
vigoare a Republicii Moldova.
10.5. Prezentul contract este intocmit

Pentru COMODANT

in doud exemplare originale, cite unul pentru fiecare parte.
Pentru COMODATAR
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2019la Consiliul Raional Cahul

incheiat astdzi

L PARTILE CONTRACTANTE

t'1.Primarulsatului/comunei-,dl/dna-,cafeactiveazdinbazaLegiinr,436
din 28.12.2016 qi inbaza deciziei nr.

din

2019, in calitate de COMODANT,

pe de o parte, qi

care activeazd"in
1.2 Consiliul raional Cahul, ?n persoana preqedintelui dl
2019, in calitate
din
bazaLegli nr. 436 din 28.12.2016 Ei in baza deciziei nr.
prezentul
contract de comodat, cu
de COMODATAR, pe de altd parte, au convenit sI incheie
respectarea urmltoarelor clauze :

II. OBIECTTiL CONTRACTULUI

de_

ha
2.1 Obiectul contractului este oblinerea folosinfei terenului cu suprafata
pentru executarea infrastructurii qi construcfiilor prev[zute in
situat in
promovarea culturii etnografice gi tradi{iilor din
implementarea proiectului "EthnicCult
Romflnia qi Republica Moldova", cu finan{are din cadru Programului de Cooperare
Transfronbtalier[ Romdnia Republica Moldova 2014- 2020.

-

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata contractului este de 13 (treisprezece) ani, cu incepere de la data de
la data de
TV.

OBLIGATIILE COMODATARULUI

4.1 Comodatarul

se oblig6:

a) s[ se ingrijeasc[
b)
c)

d)
e)

0
s)

ptnd,

de conservarea lucrului imprumutat ca un bun proprietar qi chiar mai
bine decat de lucrurile sale, pe care este obligat sa le sacrifice la nevoie in vederea
conservarii lucrului imprumutat, intrucat contractul este incheiat in interesul siu;
s6 intrebuinfeze lucrul numai la destina{ia determinat[ prin natura lui sub sancfiunea
pl6fii de daune interese,
s[ suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu exceptia intrebuinflrii normale qi ftr[ culpd
din partea sa;
sd suporte cheltuielile necesare folosin{ei lucrului, neavand dreptul sa cearfl restituirea lor
deoarece acestea sunt accesoriu al folosin,tei;
sE nu incredinfeze lucrul cu orice titlu unei terte persoane;
sI restituie lucrul imprumutat in natura sa specificd, in termenii prevdzufi de prezentul
contract.
Comodatarul iqi asum6 responsabilitatea pentru asigurarea m6surilor de investifie in
terenul preluat in folosinf[, in strict[ conformitate cu cele aprobate spre finanfare din
promovarea culturii etnografice qi tradifiilor din
cadrul proiectului "Ethniccult
Rom0nia qi Republica Moldova".

-

V. RASPUNDEREA COMADATARULUI
5.1 Comadatarul rlspunde pentru deteriorarea sau pieirea in tot sau in parte a lucrului, dacl nu
dovedeqte cd deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau c[ deteriorarea este consecinfa
folosirii potrivit destinatiei qi firi culp[ din partea sa.

VI. STINGEREA EFECTELOR COMODATULUI

6.1 Raporturile contractuale inceteazl
termenul prevazut in contract.

prin restituirea lucrului in stare

corespunzatoare la

6.2 In cazul nerespectirii obligafiilor de catre comodatar, comodantul poate cere rezilierea
contractului conform regulilor generale.
6.3 ln caz de lichidare a uneia dintre plrti obligafiile trec asupra succesorilor in drepturi potrivit
regulilor generale.

VII. LITIGTI
7.1 Litigiile de orice fel decurgdnd din executarea prezentului contract de comodat, se vor
solufiona pe cale amiabil[.
7.2 in cazul in care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre solulionare instan{elor
judec[toreqti de drept comun.
Prezentul contract este intocmit in doui exemplare originale, cite unul pentru fiecare parte.

Pentru COMODANT

Pentru COMODATAR
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