
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ                                                                                            
COMUNA RUNCU 
CONSILIUL LOCAL      
                                                       

 
                                                          HOTĂRÂREA Nr.38 

privind darea in folosinta gratuita a autoutilitarei N1 Dacia Duster GJ-05-CLR catre Liceul 
Tehnologic „Constantin Sandru „ Bâlta 

 
 

Consiliul local al Comunei Runcu, Judeţul Gorj, 
 Având în vedere: 
       -Adresa nr.266/2022 a Liceului Tehnologic G-ral Constantin Sandru prin care solicita transferul fara 
plata sau darea in folosinta gratuita  a unui autovehicul; 
      -Referatul de aprobare al primarului comunei Runcu; 
      -Raportul de specialitate intocmit de  Biroul financiar contabilitate, salarizare si resurse umane. 
      -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Runcu, 
     -prevederile art.129, alin(1), alin(2),litera c) si art 362, alin(2) din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
    În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1: Se aproba darea in folosinta gratuita a autoutilitarei N1 marca Dacia DUSTER GJ 05 CLR 

cu nr de identificare UU1HSDECN48959450, catre Liceului Tehnologic „General Constantin Sandru „ 
Bâlta.  

Art.2:Se aproba incheierea  contractului de comodat in forma prezentata in anexa nr. 1, parte 
integranta din prezenta hotarare . 

Art.3.Se imputerniceste dl Cimpeanu Grigore Adi – in calitatea sa de primar al comunei Runcu sa 
semneze, contractul de comodat si procesul verbal de predare-primire cu Liceul Tehnologic „General 
Constantin Sandru” Bâlta. 

 Art.4.Primarul Comunei Runcu și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.5: Secretarul Comunei Runcu va comunica prezenta hotarare Institutiei Prefectului-Judetul 
Gorj (in vederea exercitarii controlului de legalitate), persoanelor interesate (în vederea aducerii la 
indeplinire) si o va aduce la cunostinta publica prin afisare pe site-ul și la sediul intituției. 

 
         Adoptată în ședința  ordinară din data de 29.07.2022 cu un număr de 13 voturi „ pentru” si o 
abtinere din cei 14 consilieri locali  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în 
funcţie.  
 
 Data: 29.07.2022 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                                        CONTRASEMNEAZA 
          CONSILIER,                                                                       SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI          
 ANDREESCU  LILIANA                                                                                              VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                               
 



Anexa 1 la HCL 38/29.07.2022     

 
 

CONTRACT DE COMODAT  

Nr.        din data de            

  

   I PARTILE CONTRACTANTE: 

 

 U.A.T. Comuna Runcu, cu sediul in comuna Runcu, sat Runcu, strada 

Cheile Sohodolului, nr 248, judetul Gorj, reprezentat legal prin primar Cimpeanu 

Grigore Adi, in calitate de comodant, si   

  

LICEUL TEHNOLOGIC GENERAL CONSTANTIN ȘANDRU 

BÂLTA, cu sediul social in Comuna Runcu, sat Bâlta, strada General Constantin 

Șandru, nr. 130, judetul Gorj, CUI: 14128825, reprezentata prin Popescu Ionel 

Cosmin – Director Coordonator, in calitate de comodatar,  

am convenit incheierea prezentului contract de comodat (in continuare 

“Contractul”) cu respectarea urmatoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

 Art. 1 Obiectul contractului este obtinerea folosintei autoutilitarea marca 

Dacia Duster Laureate 4 X 4, culoarea alb, avand numar de inmatriculare GJ-05-

CLR, cu numar de identificare UU1HSDECN48959450 in scopul folosirii acestuia 

pentru desfășurarea activităților administrative aferente procesului educational 

desfasurat in unitatile de invatamant de pe raza comunei Runcu, pentru deplasari in 

interes de serviciu a reprezentantilor unitatii scolare de la Unitatea de Invatamant la 

Institutiile Publice din Judetul Gorj si din tara cu care aceasta interactioneaza. 

 

 Art. 2 Predarea-primirea  obiectului contractului va fi consemnata in procesul 

verbal de predare-primire care constituie anexa nr. 1 la prezentul contract  si parte 

integranta din acesta.  

 

 III. DURATA CONTRACTULUI  

 

 Art. 3. Durata contractului de comodata este pana la data de 31.12.2025. 

 Contractul poate inceta si la o data anterioara datei de 31.12.2025, respectiv 

in termen de 5 zile de la data formularii unei solicitari, din partea comodantului, de 

restituire a bunului, atunci cand interesul acestuia impune ca bunul sa-i fie restituit.  

 

 IV OBLIGATIILE COMODANTULUI 

 Comodantul se obliga: 

a) sa predea comodatarului bunul descris mai sus impreuna cu actele 

autovehicolului (Carte de Identitate si Certificat de Inmatriculare) avand inspectia 

tehnica efectuata.  

b) sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca bunul  pana la termenul convenit, 

ori pana cand interesul comodantului impune restituirea bunului; 

  

 V OBLIGATIILE COMODATARULUI  

 Art. 4.  Comodatarul se obliga : 



a) sa se ingrijasca de conservarea bunului imprumutat ca un bun 

proprietar si chiar mai bine decat lucrurile sale, pe care este 

obligat sa le sacrifice la nevoie in vederea conservarii lucrului 

imprumutat, intrucat contractul este incheiat in interesul sau; In 

acest sens, comodatarul va permite reprezentantilor comodantului 

sa inspecteze bunul ce face obiectul prezentului contract, sa 

efectueze verificarile necesare stabilirii bunei utilizati a bunului in 

cauza. 

b) sa intrebuinteze lucrul numai la destinatia determinata prin natura 

lui sub sanctiunea platii de daune interese si sa nu utilizeze bunul 

in interes personal al uneia sau mai multor persoane, altul decat 

cel care vizeaza interesul unitatilor de invatamant de pe raza 

comunei Runcu; 

c) sa suporte riscul pieirii bunului, datorat intrebuintarii 

necorespunzatoare; 

d) sa suporte cheltuielile necesare folosintei lucrului, cheltuieli de 

intretinere, combustibili,  neavand dreptul sa ceara restituirea lor 

deoarece acestea sunt accesoriu al folosintei; 

e) sa nu incredinteze lucrul, cu orice titlu unei terte persoane; 

f) sa restituie la scadenta lucrul imprumutat in natura sa specifica, ori 

in termen de 5 zile de la data solicitarii comodantului, atunci cand 

interesul comodantului impune aceasta; 

g) sa efectueze, pe cheltuiala sa, periodic inspectiile si revizile tehnie, 

conform prescriptiilor manualului de intretinere a autovehicolului, 

sa supuna autovehicolul verificarii tehnice periodice si sa-l 

intretina ca pe un bun propriu, astfel incat sa se asigure utilizarea 

acestuia pe o perioada cat mai indelungata; 

h) sa asigure, pe cheltuiala proprie interventiile mecanice asupra 

autovehicolului, astfel incat acesta sa fie mentinut in stare buna de 

functionare si sa corespunda atat estetic cat si tehnic cu parametri 

legali, sa inlocuiasca piesele defecte si sa mentina starea tehnica si 

estetica a acestuia, buna pe toata perioada de valabilitate a 

contractului de comodat. 

i) Sa achite  contravaloarea cheltuielilor de utilizare a drumurilor 

publice, Asigurari RCA, etc, pentru autovehicolul ce face obiectul 

contractului de comodat. 

 

VI. RASPUNDEREA COMODATARULUI  

 

 Art. 5. Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pieirea in tot sau in 

parte a lucrului, daca nu dovedeste ca deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit. 

 

 VII. STINGEREA EFECTELOR COMODATULUI  

 

 Art. 6. Raporturile contractuale inceteaza prin restituirea lucrului in starea 

corespunzatoare la termenul prevazut in contract ori in 5 zile de la data formularii 

solicitarii de restituire a bunului. 

 In cazul nerespectarii obligatiilor de catre comodatar, comodantul poate cere 

incetarea contractului comodatarul fiind obligat sa-l predea in termen de 5 zile de la 

data primirii notificarii de restituire. 



 

 VIII. LITIGII 

 

 Art. 7. Litigiile de orice fel decurg din executarea prezentului contract de 

comodat, se vor solutiona pe cale amiabila. 

 In cazul in care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre solutionare 

instantelor judecatoresti de drept comun din a carei raza teritoriala isi are sediul 

comodantul. 

 

 Incheiat astazi, ____________, in doua exemplare originale, cate unul  

pentru fiecare parte. 

 

 

  COMODANT,            COMODATAR, 

       COMUNA RUNCU   Liceul Tehnologioc G-ral Constantin  

       Sandru Bâlta   

      PRIMAR          DIRECTOR COORDONATOR  

Jr. CIMPEANU GRIGORE ADI     Popescu Ionel Cosmin  

 

 

 

    SECRETAR 

     VLADUT CAMELIA  

 

 

 

    CONTABIL  

    BERCA CONSTANTIN 

 

 

 

   CONSILIER JURIDIC 

  IOVA MARIUS VASILE          

 

 

 

 
 

PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                                  CONTRASEMNEAZA 
          CONSILIER,                                                                 SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI          
ANDREESCU  LILIANA                                                                           VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

        Anexa nr. 1 la contractul de 

         comodat nr.        /   

            

PROCES VERBAL 

INCHEIAT ASTAZI   ____________ 

 

1. PARTI 

 

INTRE: 

 

1. LICEUL TEHNOLOGIC GENERAL CONSTANTIN ȘANDRU BÂLTA, cu 

sediul social in Comuna Runcu, sat Bâlta, strada General Constantin Șandru, nr.130 

judetul Gorj, CUI: 14128825, reprezentata prin Popescu Ionel Cosmin – Director 

Coordonator, in calitate de comodatar, 

     Si 

2.U.A.T. Comuna Runcu, cu sediul in comuna Runcu, sat Runcu, strada Cheile 

Sohodolului, nr 248, judetul Gorj, reprezentat legal prin primar Cimpeanu Grigore 

Adi, in calitate de comodant .  

 

1. OBIECTUL PROCESULUI-VERBAL 

 Obiectul contractului este obtinerea folosintei autovehicolului marca 

Dacia Duster Laureate 4 X 4, culoarea alb, avand numar de inmatriculare 

GJ-05-CLR, cu numar de identificare UU1HSDECN48959450, in scopul 

folosirii 

 Descrirea bunului ce face obiectul contractului de comodat:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________-

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________ 

 

           COMODANT,            COMODATAR, 

       COMUNA RUNCU   Liceul Tehnologioc G-ral Constantin  

                 Sandru Bâlta   

      PRIMAR          DIRECTOR COORDONATOR  

Jr. CIMPEANU GRIGORE ADI     Popescu Ionel Cosmin  

 

 
PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                              CONTRASEMNEAZA 
          CONSILIER,                                                                 SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI          
  ANDREESCU LILIANA                                                                       VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                                                  
 

 

 


