ROMANIA
JUDETUL COYASNA
COMUNA MICFALAU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind darea In folosinta gratuita catre SC.F.D.E.E ELECTRICA Transilvania Sud
S.A - S.D.E.E Covasna ,suprafata de 240 mp teren,apartinand domeniului public al
comunei Micfalau,necesara lucrarilor
Imbunatatire nivel de tensiune zona
PTA1,PTA2 PTA3 Micfalau.Iudetul Covasna

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICFALAU,JUDETUL COVASNA
Intrunit In sedinta sa ordinara din luna martie 2018,
Vazand
Expunerea de motive al primarului comunei Micfalau.prin care arata
documentatia inregistrata cu nr 373 din 15.03.2018 depusa de Celin SRL
Bucuresti ,prin care solicita autorizarea lucrarilor Imbunatatire nivel de
tensiune
zona
PTA
1,PTA
2,PTA
3
Micfalau,Contract
nr
C8262/S/700/17.05.2017 - Beneficiarul Iucrarii S.C F.D.EE ELECTRICA
Transilvania Sud S.A -S.D.EE.Covasna
Solicitarea beneficiarului lucrarii S.C F.D.EE ELECTRICA Transilvania Sud
S.A -S.D.EE.Covasna pentru dare in folosinta gratuita pe durata lucrarii a
suprafetei de teren necesar realizarea obiectivului.
In conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate
publica.republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HGR
548/1999 privind aprobarea Normelor pentru intocmirea inventarului
bunurilor
care
alcatuiesc
domeniul
public
al
comunelor,oraselor,municipiilor,judetelor
Prevederile art 12 alin(1)(4) a Legii energiei si a gazelor naturale nr 123/2012
cu modificarile ~i completarile ulterioare
Art 7A1(1)(2),art 3(1)lit c din Legea 50/1991 privind disciplina in constructii,cu
modificarile ulterioare
Raportul de specialitate al primarului comunei Micfalau.si a comisiei de
specialitate nr 3 al Consiliului local Micfalau
In temeiul art 36 alin (2) lit c ,art 45 ,art 115 alin(l) lit b din Legea 215/2001 privind
administratia publica Iocala.republicata

HOT ARA~TE:
Art 1 - Se aproba darea In folosinta gratuita catre SC.F.D.E.E ELECTRICA
Transilvania Sud S.A - S.D.E.E Covasna ,suprafata de 240 mp teren.apartinand
domeniului public al comunei Micfalau.necesar a lucrarilor Imbunatatire nivel de
tensiune zona PTAl,PTA2 PTA3 Micfalau.judetul Covasna,conforrn planului de
ansarnblu anexa la prezenta hotarare.
Art 2 - Se aproba contrctul cadru de comodat pentru suprafetele mentionate
la art l,conforrn anexei nr 2 care face parte integranta la prezenta hotarare
Art 3 - Se imputerniceste primarul comunei Micfalau, dl Demeter Ferenc sa
sernneze contractul in numele comunei Micfalau
Art 4
Cu ducere la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul
comunei Micfalau.cu comunicarea persoanelor interesate,Institutia
Prefectului
Judetului Covasna,secretarul comunei Micfalau.

Micfalau la 23 martie 2018

Contrasernneaza secretar
MikolaRoza

.i.«:

Nr.21

Anexa nr 2la Hotararea Consiliului Local nr 21 din 23.03.2018

CONTRACT DE COMODAT

Nr.

din.

_

I.partile
, contractante

.Intre comuna Micfalau ,Unitate Administrativ Teritoriale cu personalitate
juridica cu sediul in Micfalau nr 165,tel 0267/344465 cod de inregistrare fiscala
16410805,reprezentata legal,in temeiul art 62 din Legea 215/2001,prin domnul
Demeter Ferenc,primar imputrenicita prin H.C.L 2t,in calitate comodant,
2.
S.C F.D.EE ELECTRICA Transilvania Sud S.A SD.EE Covasna ,Serviciul
Energetic-Investitii str Lunca Oltului nr 9A,520036 Sfintu Gheorghe ,telefon
0267/305999,fax0267/305075 inregistrat in
Registrul Comertului cu nr
J14/56/2002,CUI14531754,reprezentata de
1

II.Obiectul contractului

,.-

1. Obiectul prezentului contract 11 constituie darea in folosinta gratuita a unei
suprafete de 240 mp teren pentru realizarea Iucrarilor de Imbunatatire nivel
de tensiune Micfalau.jud Covasna ,apartinand domeniului public conform
anexei 22 din HGR 495/2010
2. Predarea primirea obiectivului comodatului va fi consernnata in procesul
verbal de predare-primire ,care se inchcie in termen de 10 zile de la data
semnarii prezenutlui contract si care face parte inregranta din acesta.
III.Scopul contractului

1.Scopul prezentului contract de comodat este darea in folosinta gratuita a unor
suprafete de 240 mp de teren, pentru realizarea Iucrarilor de Imbunatatire nivel de
tensiune zona PTA1,PTA2,PTA 3 Micfalau ,judetul Covasna conform planului de
ansamblu
IV.Durata contractului

Durata contractului de comodat este pe perioada existentei instalatiei electrice
perioada care incepe sa curga de la data incheierii contractului de comodat .
V. Obligatiile

partilor

LDbiigatiile comodantului sunt;
1.1 Sa predea comodatarului bunurile imobile a9a cum este prevazut In prezentul
contract 9i la data stabilita
1.2 Sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca bunurile potrivit cu scopul pentru
care a fost incheiat prezentul contract
2. Obligatiile comodatarului sunt :
2.1 Comodatarul este obligat sa pazeasca si sa conserve bunurile imprumutate cu
prudenta si diligenta unui bun proprietar
2.2 Comodatarul nu poate folosi bunurile imprumutate decat In conformitate cu
destinatia acestora.determinata prin prezentul contract.
2.3 Comodatarul nu poate
permite unui terti sa foloseasca bunurile
imprumutate.decat cu acordul prealabil al comodantului.
2.4 Comodatarul suporta cheltuielile ocazionate cu folosinta bunurilor .
2.5 Comodatarul este obligat sa restiuie bunurile.in natura lor specifica.Ia implinirea
termenului prevazut In contract.
VI.Incetarea contractului
1.Raporturile contractu ale inceteaza prin restituirea
bunurilor
In stare
corespunzatoare la implinirea termenului prevazut.
2.In cazul nerespectarii obligatiilor de catre comodatar,comodantul poate cere
rezilierea contractului potrivit regulilor generale
3.Contractul inceteaza si In alte cazuri prevazute de lege.
Vll.Forta majora
1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexutarea la termen
si/sau de executarea In mod necorespunzator ,total sau partial ,a oricarei
obligatii care ii revine In baza prezentului contract.daca neexutarea si/sau
executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.asa cum este
definit In lege.
2. Cazul fortuit sau de forta majora exclude raspunderea comodatarului.daca
acesta nu a putut prevedea pericolul,nu a folosit terenul destinatiei sale sau
nu l-a returnat la termen.
VIII.Litigii
1. Liigiile de orice fel decurgand din acest contract se vor solutiona pe cale
amiabila.
2. In cazul In care acest lucru nu este posibil, par tile se pot adresa instantelor
judecatoresti,
IX.Clauze finale

1 .Modificarea acestui contract se poate face numai prin acte ditionale incheiat intre
par tile contractante
2.Prevederile prezentului contract impreuna cu anexele ce fac parte integranta din
acesta reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta inteleger verbala dintre
acesta.antcrioara sau ulterioara incheierii lui.

COMODANT
Comuna Micfalau
Prin reprezentant legal
Primar Demeter Ferenc

COMODATAR
SC F.D.E.E ELECTRICA Transilvania SUD S.A
S.D.E.E COVASNA
reprezentant de

