
CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA 
(COMODAT) AUTOVEHICUL 

lncheiat astazi 

I. Partile contractante 

Dl/dna. de cetatenie romana domiciliat in ···· ··· ········· ····· ······· ········ ····· ······· ·· ·······················.J. ' 
localitatea ................................................................... , str . ........................ ............... .......................... . 
nr ..................... , BI. .................. , sc . ................ , et . ................. , ap ................. , sector ... .................... , 
judet ...................................................... act identitate BI/CI seria ................ numarul .................... . 
eliberat/a de ....... .. .................. ............. , la data de ................. .. ........... ,CNP .................. .. .................... , 
in calitate de COMODANT 

si 

S.C ................................................................. ........................................ , reprezentata legal prin 
in calitate de ...... ... ....................... ... ............... .... ...................... .. ................ .. ... . . . ............. .. .................... , 

de cetatenie romana, cu sediul in localitatea .............. ................................................... ................. , 
str . .................................................................... nr .................... , BI .................. , sc . ................ , et ..... . 
.... .. .. .. .. , ap .......... .. ...... , sector ....................... , judet. ....... .... .. .................. .................... , cod de 
identificare fiscala ..................... .................. , înregistrata la Registrul Comertului sub numarul 

in calitate de COMODATAR. 

au convenit sa incheie prezentul contract de comodat cu respectarea urmatoarelor clauze: 

li. Obiectul contractului 

2.1. COMODANTUL da spre folosinta comodatarului, autoturismul, proprietate 
personala, marca ....................................................... tipul ..................................................... nr. de 
identificare ........... ....................... ................. ................ , capacitate cilindrica ................. ... ... cmc, 
culoare an de fabricatie înscris in ...................................... .......... , ....................................................... . 
circulatie sub nr. conform CARTII DE IDENTITATE nr. 
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eliberat de autoturism aflat in buna stare de ··········· ................................................. ·············· ...... ' 
functionare, care nu este sechestrat sau urmarit. 

2.2. COMODAT ARUL are dreptul sa foloseasca autoturismul pe drumurile publice din 
tara si din strainatate, fara acordul prealabil al comodantului. 

III. Obligatiile partHor 

3.1. Obligatiile comodantului sunt urmatoarele: 

a) sa predea spre folosinta comodatarului autoturismul mai sus mentionat; 
b) sa nu instraineze autoturismul pe toata durata prezentului contract ; 



c) sa solicite comodatarului , pe toata durata contractului . sa se foloseasca de 
autoturism ca un bun proprietar. 

32. Obligatiile comodat.arului sunt u rmatoarele: 

a) sa ceara si sa obtina spr,e folosinta autoturismul care face obiectul prezentu lui 
contract 

b) sa foloseasca autoturismul ca un bun proprietar; sa efectueze reparatii cu rente si sa 
nu transmit.a dreptul de folosinta unei terte persoane: 

c) sa suporte toate cheltuielile pentru buna functionare a autoturismului ; 
d) sa suporte toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a autotu rismuluî folosit ; 
e) va suporta toate pagubel,e si va fi unic responsabil pentru orice dauna sau vata mare 

produsa unui tert : 
f) sa fac.a toate demersu rile necesare pentru ca dreptu I de proprietate al comodantului 

sa fîe respectat pe toata durata contractului : 
g) in momentul e~pirarii contractului sa predea oomodantului autoturismul in aoeeasi 

stare de folosinta ca în momentul preluariî si sa raspu nda de orioe degradare .adusa 
acestuia. 

IV. Durata contractului 

4. . Partîle au convenit sa încheie prezentul contract de împrumut de folosinta pe o 
perioada nedeterminata, i noe pa nd de astaz i , ..... .. .I . . .... .I . .... .... , data a uten tificari i 
contractu lui. 

42 . lntentia de reziliere a contractului de catre una dintre parti va fi cornu nicata 
celeilalte parti cu 20 zile înainte de data propusa pentru reziliere. 

V. lncetarea contractu I ui 

5.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept fara a mai fi necesara interventia 
instantelor judecatoresti, în cazul în care una dintre parti : 

• nu isi executa una dintre obligatiile enumerate in prezentul contract : 
• cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul 

celei I.alte parti ; 
• isî inc.alea vreuna dintre obligatiile sale; dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare 

scrisa~ de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a aoestora va duce la 
rezolut iun ea/ rezilierea prezentu I u i contract. 

sau 

• în termen de 20 zile de la data primirii notific.arii prin care i s-a adus la cunostinta ca 
nu si-a executat ori isi executa în mod neoorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i 
revin. 

5.2 . Partea care invoca o cauza de inoetare a prevederilor prezentului contract o va 
nornica celeilalte parti, cu oei 20 zile înainte de data la care încetarea urmeaza sa-si 
produc.a efectele. 



5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja 
scadente intre partile contractante. 

VI. Litigii 

6.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract 
sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale 
amiabila de reprezentantii lor. 

6.2. ln cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor 
adresa instantelor judecatoresti competente. 

VII. Clauze finale 

7 .1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat intre 
partile contractante. 

7.2. Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul 
sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, 
anterioara sau ulterioara încheierii lui. 

7.3. ln cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera 
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent banesc a 
obligatiei respective nu înseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. 

7.4. Taxele si onorariul notarului public pentru autentificarea prezentului contract sunt in 
sarcina comodatarului. 

7 .5. Prezentul contract a fost încheiat într-un numar de 2 exemplare, astazi 
..... .I ..... .I .......... , data semnarii lui. 

COMODANT COMODAT AR 
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