
ROMANIA
JUDETUL
COMUNA RECLEAN
CONSILIUL LOCAL

HoTARAREA NR. ls
din31.03.2022

privi aprobarea atribuirii temporare , in folosin{i gratuiti , a unei suprafe{e de teren
r pentru depozitare qi pentru organware de qanttier in vederea realizlrii

ului de investifie "Reabilitarea re{elelor de alimentare cu api qi de canalizare in
Zaldlt-qi extinderea alimentlrii cu apl gi canalizzare in aglomerareaZalilrurin

satele Hereclean, Badon qi Panic, jud. Silaj".

NSILruL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN, JUDETUL SALAJ,

Avand
rtr. CLIT/46114.03.2022 adresatd de S.C. AWE INITRA S.R.L., inregistratd sub nr,

1877 din23.
-re

.2022;
I de aprobar e m .1923 din 23 .03 .2022 al primarului cornunei Hereclean

avizul
I compartimentului de specialitate nr. 1924 din23.03.2022.
;omisiilor de specialitate ale consiliului local;

- pre ile art. 129, alin.2,lit. c, alin. 6, lit. a, art. 139 alin' 1 din OUG nr. 57/2019 privicl

iv, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
In te iul prevederilor art.l96 alin.l ,lit.a) OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrati, ut

modificdrile t. completdrile ulterioare ;

HOTARA$TE:

Art. I Se aprobd atribuirea in folosinfd gratuitd pe perioada implementdrii proiectului, a unui

AJ

Codul

teren in
pentru
obiectivului
municipiul
Hereclean,
schitei, anex

Art.
INFRA S.R.
conform ane

Art.
Art.

de 992 mp, identificat cu nr. cadastral 5447t, c6tre S.c. AwE INFRA S.R.L.,

tarea diverselor materiale gi pentru organizare de gantier, in vederea realizlrii
e investifie "Reabilitarea refelelor de alimentane cu api qi de canalizare irt
l5u li extinderea alimentirii cu api qi canalizare irn aglomerarea Zal5;u, in satekl

adon qi Panic, jud. Snlaj" teren situat in comuna Hereclean, identificat confornt

1, care face parte din prezenta hotdrdre .

Se aprobd incheierea unui contract de comodat intre Comuna Hereclean si S.C. AWII
cu sediul Oras Turda, str.Trascdului, nr. 2A, jud. Cluj , av6nd CUI RO35355090,

i 2 la prezenta hotarare.
Se imputerniceste domnul primar Dobrai Francisc, sa semneze contractul de comodat.

Cu ducerea la indeplinire aprezentei hotdr6ri se incre<linf eazdprimarului comunei 9i

Pro grame, proiecte, achizi[ii publice ;

Prezenta hotarare se comunica cu:

Institutia Prefectului Judetului Salaj ;

Primarul Comunei Hereclean;
Compartimentul programe, proiecte, achizi[ii publice;
Dosarul de qedintS.

PRE$ED CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
Fizegan Otilia-Cosmina

Ispas Vasi

DE $EDINTA,



pnmaI,

II. OBI

2.1
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4.4 C

5.1

proiectului.

4291581 con

Anexa m.2laHCL nr 15131.03.2022

CONTRACT DE COMODAT
ff. 1

I. PARTILE

1.1 Comuna

CTANTE

Hereclean, cu sediul in localitatea Hereclean, m. 27lA judelul Sdlaj, cod fiscal

virament RO24TRE224A670600591200X deschis laTrezorcriaZaldu, reprezentat de

Francisc, in calitate de Comodant, pe de o parte si

1,2 S.C. A INFRA S.R.L, cu sediul Oras Turda, str.Trascdului, nr. 2A, jud. Cluj , avdnd CUt

RO3s355090 in calitate de comodatar , pe de alta parte

in vedere prevederile H.C.L nr. 1513L03.2022 au convenit la incheierea prezentului

contract.

CONTRACTULUI

remite spre folosin{d

Hereclean.i ificat cu nr. Cadastral

temporard gi gratuit[ Comodatarului a unui teren in comuna

54471, in suprafata de 992 mp, indentificat conform schitei

anexa la contract.

2.2 Bunul se remite spre folosintd Comodatarului, pentru depozitarea diverselor materiale qi

pentru organl de qantier in vederea realizdrii obiectivului de investi{ie "Reabilitarea re{elelor

de alimen cu apl qi de canalizare in municipiul Zaliu qi extinderea alimentlrii cu api qi

canalizare aglornerarea Zaldlu,in satele Hereclean, Badon qi Panic, jud. Silaj".

III. OBLIG TIILE COMODANTULUI

se obligd sa transmitd comodatarului, la momentul incheierii prezentului contract, in

posesie gi fol inti terenul specificate la punctul2.l.

I este obligat,pe perioada valabilitafii contractului, sd se abfind de la orice acJiune ce

ar tulbura uti eficientd a bunului de cdtre Comodatar.

IV. OB TIILE COMODATARULUI

e obligat sa utilizeze bunul exclusiv in scopul desfasurarii activitatii de depozitarea

diverselor riale qi pentru organizare de qantier;

I trebuie sd pistreze gi sd ingrijeascd bunul cu diligenta unui bun proprietar gi s[-1

foloseascd form destinafiei.

I este oblisat sd nu schimbe destinatia bunului .

I se obligd s6 nu faca modificari asupra bunului pe care la primit in folosinta gratuita';

4.5 , Co se obliga se suporte toate cheltuielile cu intretinerea bunului

V. TERM UL CONTRACTULUI

contract este valabil din momentul semnirii pe toatp perioada de implementate a



VI. INCETA

6.1 Prezentul

CONTRACTULUI

contract inceteazd, de plin drept fara a mai fi necesara interventia unei instante'

judecatoresti i urmatoarele conditii :

oLa

cLa

de

termenului previzut la pct.5.1 din prezentul contract;

comodantului, in virtutea unor circumstante neprevizute, cand el are insugi nevoie:

, cu notificarea prealabila a comodatarului, fara nici o despagubire in sarcinet

I gi-a incetat activitatea.

care interesul local o cere, cu notificarea prealabila a comodatarului, fara nici cr

in sarcina comodantului.

IER,EA CONTRACTULUI:

oIn cazul in care una din parti isi incalca vreuna dintre obligatiile sale , dupa ce a fost

nerespectare :rizata , printr-o notificare scrisa , de catre cealalta parte , ca o noua

va duce larezllierea prezentului contract.

connodatarul folosegte bunul, prevdzut in prezentul contract, neconform destinafiei

fiureazasub orice forma ( concesiune, inchiriere, etc) bunul primit in folosinJi, unui

ne bunul unui pericol mate, ca urrnare a nemanifestdrii prudenJei cuvenite;

cazurile de reziliere Consiliul Local va adopta o hotarare prin care se va dispunr3

contractului .

cazurile de incetare sau reziliere a contractului , investitiile rcaIizaIe de catr,e

, fara ca

te

S

7.3In

V[I. LITIG

IXCAZUL

9.1 Niciuna

in baza prezentului co tract vor ramane in proprietatea comodantului

sa plateasca vreo despagubire comodatarului.

I

8.1 in cazul care rezolvarea neintelegerilor nu este posibild pe cale amiabill, ele vor fi supuse spre

soluli instanfelor j udecdtoregti .

RTUIT SAU DE FORTA MAJORA.

dintre parti nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea in mod

- total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine inbaza prezentului contract ,

daca neex sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost ca:uzata de forta

majora, asa um este definita de lese,

9.2 Partea

producerea

invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte pafii, in termen de 15 z1l<>,



pretinda

10.1 In

contract.

10.2 ln

tl.2

tt.4

X. NOTIFIC LE INTRE PARTI

nea partilor contractante orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este:

valabil indepl ita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului

in care notificarea se face pe cale postala , ea va fi transmisa prin scrisoar<l

recomandata. confirmare de primire (A.R) si se considera primita la destinatar la data mentionata

pe confirmarea de primire.

10.3 Daca ificare se transmite prin fax , ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa ce :l

fost expedi

10.4 Noti verbale nu se iau in considerare.

9.3 Daca in

dreptul sa -

de oficiul

XI. CLAU

11.1 Modi

ll.3 in cazu

prejudici

respecti

15 zile de la producere , evenimentul respectiv nu inceteaza , partile au

incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa,

FINALE

prezentului contract se face numai prin act adijional incheiat intre p[rfil:

contract a fost incheiat intr-un num[r de 2 exemplare, astdzi, 31.03.2022, data

co

contract, rcprezintd, vointa pdrfilor qi inldturl orice altd inlelegere verbald dintrrs

acestea, ioard sau ulterioara incheierii lui.

in care parfile igi incalc[ obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferd vreu]n

a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent bdnesc a obligalieri

nu inseamnd cd, ea a renunlat la acest drept al sdu.

lui.

COMODANT

Comuna Hereclean prin

Primar, Dobrai Francisc

COMODATAR

SC AWE INFRA SRL Prin

Administrator, Luca Cristian-Ioan


