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Nr.448/29.11.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: aprobare incheiere contract de comodat auto 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit In şedinţa ordinară din 
data de 29.11.2022. 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr. 125952/22.11.2022; 
- Nota de fundamentare a Clubului Sportiv Municipal Slatina nr.6347/22.11.2022; 
- Raportul de specialitate nr.125992/22.11.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- Hotărârea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Slatina nr.161/31.10.2022 

referitoare la propunerea S.C. PANADRIA S.R.L. 1n vederea dării 1n folosinţă gratuită a unui 
autovehicul pentru sportivii secţiei de fotbal a CSM Slatina; 

- avizul favorabil al comisiei buget-finante şi al comisiei juridice i de disciplină din 
cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; 

- prevederile art.129, alin.14; art.139, alin.1; art.196, alin.1, lit. a din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂSTE: 

Art.l. Se aprobă 1ncheierea contractului de comodat auto 1ntre S.C. PANADRIA S.R.L, în 
calitate de comodant şi CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL SLATINA, in calitate de comodatar, 
conform anexei la prezenta hotărâre 

Art.2. Se împuterniceşte Directorul Clubului Sportiv Municipal Slatina să semneze contractul 
de comodat. 

Art.3. Prevederile contractului de comodat vor fi aduse la Indeplinire de Clubul Sportiv 
Municipal Slatina. 

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

municipiului Slatina şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Secretarul municipiului Slatina; 
- Direcţia Generală Management; 
- Clubul Sportiv Municipal Slatina. 

Contrasemnează, 
Secretar general al municipiului Slatina 
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rHotărârea 'a Wtud tă cu 15 voturi „PENTRU". 
15 - consilieri prezenţi 

6 - consilieri absenţi 
21 - consilieri in funcţie. 



Anexa la HCL nr.448/29.11.2022 

Nr  Nr 

CONTRACT CADRU DE iMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ-COMODAT AUTO 

CAP. I. PARŢILE CONTRACTANTE 

 , cu sediul în  , Str , nr.. , Jud. , C.U.I. •  , reprezentată prin 
 dl/dna administrator , in calitate de COMODANT, 

şi 

 , cu sediul in  , str , nr. 1 , Jud. Olt, C.U.I. , cont  
deschis la , reprezentat prin , în calitate de COMODATAR, 

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1. Comodantul dă spre folosinţă comodatarului, sub formă de imprumut de folosinţă gratuită 
autovehicul marca , cu nr.de inmatriculare , seria şasiu,  an fabricaţie 
culoare — argintiu. 

2. Bunurile prevăzute la punctul 1 se acordă de către comodant comodatarului pe o perioadă de 
1 an, cu posibilitatea de prelungire. 

3. Autovehiculul va fi utilizat pentru transportul echipei de fotbal CSM Slatina, pe trasee 
interne/internaţionale. 

4. Locul predării-primirii autovehiculului este sediul Clubului Sportiv Municipal Slatina, str.B-
dul SEC-tin Brâncoveanu, nr.1, Slatina, Jud.Olt. 

CAP. III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

5. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele: 
a) să conserve bunul, adică să se ingrijească de el ca un bun proprietar; 
b) să folosească bunul conform destinaţiei acestuia; 
c) să asigure combustibilul necesar deplasărilor, inclusiv cheltuielile privind parcarea 

autovehiculului, cazarea şi masa conducătorului auto; 
d) să informeze In scris comodantul cu privire la data şi durata deplasării, cu cel puţin 3 zile 

inainte de efectuarea cursei, astfel ca acesta să poată pune la dispoziţie conducătorul auto, 
cu respectarea programului de conducere i odihnă al conducătorului autovehiculului; 

e) să pună la dispoziţia conducătorului auto lista nominală a persoanelor transportate; 
f) obligaţiile prevăzute la literele d) i e) vor fi aduse la indeplinire de organizatorul de 

competiţii din cadrul Clubului Sportiv Municipal Slatina; 
g) să asigure paza bunului; 
h) să ofere comodantului spaţii necesare pentru publicitate : echipamente sportive, bannere 

etc. 

6. Obligaţiile comodantului sun următoarele: 
a) să nu-1 impiedice pe comadatar să folosească bunul până la termenul stabilit; 
b) să restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea bunului; 



c) să plătească despăgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaşte, dar nu le-
a adus la cunoştinţă acestuia; 

d) să pună la dispoziţia comodatarului un conducător auto profesionist care să deservească 
bunul; 

e) să asigure, prin grija i pe cheltuiala sa, menţinerea în stare permanentă de funcţionare a 
autovehiculului pus la dispoziţie comodatarului, să asigure inlocuirea anvelopelor, uleiuri, 
filtre i alte piese de schimb, conform legislaţiei In vigoare, să asigure verificarea ITP la 
perioadele prevăzute pentru acest tip de autovehicul, să achite taxele de drum aferente 
fiecărui tip de drum pe care circulă atât intern, cât i internaţional, să deţină toate tipurile 
de asigurări necesare efectuării acestui tip de transport. 

f) să asigure, pe cheltuiala proprie, personalizarea (autocolantarea) bunului cu Insemnele 
solicitate de comodatar; 

CAP. IV. CONDIŢII DE FOLOSIRE 

7. Comodantul dă spre folosinţă comodatarului autovehiculul in scopul desfăşurării activităţii 
de transport persoane In trafic intern ş internaţional, respectiv a personalului din cadrul 
secţiei de fotbal. 

8. in situaţia In care autovehiculul ce face obiectul prezentului contract este 1n imposibilitate de 
a fi utilizat conform scopului pentru care a fost incheiat prezentul contract, comodantul este 
obligat să aducă la cunoştinţa comodatarului, In termen de 24 de ore de la apariţia situaţiei 
de imposibilitate de folosire. 

9. Comodantul va achita toate sancţiunile contravenţionale aplicate conducătorului auto, ca 
urmare a nerespectării prevederilor legale privind circulaţia pe drumurle publice, cu privire 
la nerespectarea timpilor de conducere şi odihnă, a contravenţiilor referitoarea la starea 
tehnică a autovehiculului, precum şi contravenţiilor referitoare la documentele obligatorii 
care trebuie să existe la bordul autovehiculului pe timpul efectuării transportului. 

CAP. V. DURATA CONTRACTULUI 

10. Părţile au convenit să Incheie prezentul contract pe termen de 1 an, cu posibilitate de 
prelungire. 

11. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să Inceteze ş inainte de termen, cu o notificare 
prealabilă de 15 zile. 

CAP.VI. iNCETAREA CONTRACTULUI 

12. Prezentul contract incetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal 
arbitral/unei instanţe judecătoreşti : 

in cazul in care una dintre părţi nu Işi execută una dintre obligaţiile din contract; 
atunci când una dintre părţi cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de 
prezentul contract fără acordul celeilalte; 

- prin acordul părţilor; 
13. Partea care invocă o cauză de Incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica 

celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile Inainte de data la care incetarea urmez'ă să-ţi producă 
efectele. 

CAP.VII. CAZUL FORTUIT SAU DE FORŢĂ MAJORĂ 

14. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
15. Forţa majoră exonerează părţile contractante de Indeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează. 
16. indeplinirea contractului va fi suspendată In perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 



CAP.IX. COMUNICĂRI 

17. Orice comunicare intre părţi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă in scris. 

18. Orice document scris trebuie inregistrat atât in momentul trimiterii, cât i in momentul 
primirii. 

CAP.X. LITIGII 

19. Părţile au convenit ca toate neinţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă 
de reprezentanţii lor. 

20. in cazul in care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 
instanţelor judecătoreşti competente. 

CAP.XLCLAUZE FINALE 

21. Prezentul contract a fost incheiat astăzi, , in două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte. 

COMODANT, COMODATAR, 


