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Anexă la H.C.L. nr. 4/09.01.2018 

 
 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                   Ștefan Viorel GAL                                                Avizează pentru legalitate, 
                                           SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                               Adrian Constantin GĂITAN 
 

 
 
                
                  COMUNA VAMA BUZĂULUI    
                
               Nr. _______/____/_____  2018 
 

 
 

CONTRACT DE COMODAT 
Încheiat azi _____ _____ 2018 

 
 
 
Art. 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE 
 COMUNA VAMA BUZĂULUI cu sediul în localitatea Vama Buzăului, str. Principală, nr. 425, 
jud. Brașov, cod fiscal 4728300, telefon 00400268288505, fax 0268.288.830, reprezentată prin Primarul 
comunei Vama Buzăului dl. CHIRILAŞ Tiberiu Nicolae, în calitate de comodant, 
şi 

S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L., cu sediul în Comuna Prejmer, str. Mare, nr. 574, Județul Brașov, 
înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, sub numărul J08/1003/2003, cod fiscal 
RO 15464254, telefon 0268/362941, reprezentată legal prin Director General Faur Victor, în calitate de 
operator de salubritate, pe de o parte 
şi 

............................................................................................................... domiciliat/ă în comuna 
Vama Buzăului, sat ………………………..………….……, nr. ……......., CNP 
…………….........................................., identificat cu C.I., seria ……., nr. …………….., în calitate de 
comodatar, pe de altă parte, 
 
Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1 Comodantul dă spre folosința gratuită comodatarului un număr de: 
□ 1 (unu) europubelă de 120 litri de culoare neagră cu capac galben cu destinația de a depozita 
deşeurile reciclabile; 
□ 1 (unu) europubelă de 120 litri de culoare maro cu destinația de a depozita deşeurile menajere.  
 
Art. 3 DURATA CONTRACTULUI 



________________________________________________________________________________________ 
2 

 

Prezentul contract se încheie pe o perioadă egală cu perioada contractului de colectare deșeuri încheiat cu 
operatorul de salubritate. 
 
Art. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

A. Obligațiile comodantului: 
1) să predea spre folosință comodatarului europubela iar operatorul de salubritate să ridice 

deșeurile selectate pe fracții, depuse de comodatar. 
2) să repare prejudiciul suferit de comodatar cauzat de viciile ascunse ale bunului împrumutat, 

în situația în care avea cunoștință de existența acestora la data încheierii contractului; 
 

B. Obligațiile comodatarului: 
1) să îngrijească și să conserve europubela ca un bun proprietar; 
2) să folosească europubela, sub sancțiunea plății de daune interese, conform destinației 

prevăzute în contract; 
3) să suporte toate cheltuielile de folosință ale europubelei precum şi cheltuieli de întreținere, 

reparații, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea zilnică a acestora; 
4) să suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepția întrebuințării normale și fără culpă din 

partea sa; 
5) să nu înstrăineze europubela ce face obiectul prezentului contract; 
6) să predea europubela liberă și în bună stare, la data expirării termenului contractului; 
7)  în perioada folosirii bunului pus la dispoziție de comodant, acesta are obligația de a-și plăti 

taxele și tarifele aferente contractului de prestări servicii de salubritate, cu promptitudine și 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
 

Art. 5 RISCURI 
Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieirii bunului în următoarele cazuri: 
-Întrebuințarea acestuia contrar destinației sale; 
-Degradări, deteriorări totale sau parțiale, furt; 

 
Art. 6 ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri: 
- Prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract; 
- Prin trecerea termenului prevăzut în contract sau încetarea acestuia; 
- Prin rezilierea, în cazul nerespectării obligațiilor de către comodatar. 
 
Art. 7 FORȚA MAJORĂ 
 Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu 
întârziere a obligațiilor asumate în prezentul contract. 
 Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil ori 
insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și execute obligațiile 
asumate. 
 
Art. 8 SOLUȚIONAREA LITIGILOR 
 Orice litigiu decurgând în legătură cu acest contract se va soluționa de către instanțele judecătorești 
competente. 
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 Prezentul contract s-a încheiat astăzi _____._____.2018, în 2 exemplare, legal și egal valabile, 
câte unul pentru fiecare parte. 
   
                            COMODANT,                                                                          COMODATAR, 
     PRIMĂRIA COMUNEI VAMA BUZĂULUI                   
             Primarul comunei Vama Buzăului,               
_________________________________________ 
                  Tiberiu – Nicolae CHIRILAŞ                                                       (numele şi prenumele) 
 
 
 
                                                                                                    
_________________________________________ 
                                                                                                                                   (semnătura) 
 
                        Operator de salubritate, 
                    S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L. 
                              Director General, 
                                   Victor FAUR 
 


