CONTRACT DE COMODAT

Capitolul I: PĂRȚILE CONTRACTANTE
Art. 1. Prezentul contract se incheie intre:

domiciliat în localitatea ___________________, strada _______________________ nr. ______
bl. _______,sc. ______,etaj ______, ap.
posesor al C.I. seria

___,judetul ____________________________________

___, nr. _____________, eliberata de _____________

la data de,_________, CNP ___________________________, în calitate de COMODANT
și
_______________________________________________________________________________
domiciliat in localitatea ______________________, strada ___________________, nr. ______________
bl. _________, sc. _______, etaj _________, ap. ________, județul _____________________________
posesor al C.I. seria ______, nr. ________________, eliberată de ______________________________,
la data de ____________, CNP _________________________________, în calitate de COMODATAR

Capitolul II: OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. Obiectul prezentului contract ii constituie cedarea, de catre comodant, cu titlu gratuit, a
dreptului de folosinta asupra autoturismul marca
_
nr. de inmatriculare
, serie șasiu
,
aflat in proprietatea comodantului, în vederea efectuarii de călătorii în țară și străinătate.
Capitolul Ill: DURATA CONTRACTULUI
Art. 3. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 an, incepand cu data de
data la care comodatarul intra in folosinta efectiva a bunului.

____,

Capitolul IV: CONȚINUTUL CONTRACTULUI
Art. 4. Drepturile comodantului sunt:
a. de a denunta unilateral contractul conform art. 8, in cazul in care comodatarul nu-i respecta
obligatiile prevazute in prezentul contract;
b. de a i se restitui bunul, la incetarea prezentului contract;
c. de a exercita, in cazul refuzului de restituire a bunului de catre comodatar, actiunea reala in
revendicare sau o actiune personala derivata din contract.
Art. 5. Drepturile comodatarului sunt:
a. de a i se asigura de catre comodant folosinta bunului pe toata durata contractului;
Art. 6. Comodantul se obliga:
a. sa remita autoturismul la data semnarii contractului comodatarului;
b. sa suporte riscul pieirii fortuite a bunului.

Art. 7. Obligatiile comodatarului sunt:
a. sa se ingrijeasca de conservarea bunului ca un bun proprietar;
b. sa foloseasca bunul potrivit destinatiei sale;
c. sa suporte, de la data preluarii bunului, cheltuielile privind buna functionare și utilizare a
acestuia;
Capitolul V: DENUNT UNILATERAL
Art. 8 (1) Comodantul are dreptul sa denunte unilateral contractul pentru neexecutarea
culpabila a acestuia de catre comodatar.
(2) Denuntul unilateral nu trebuie precedat de notificare și este insotit de plata daunelor
calculate dupa aprecierea partii care nu a primit executarea intocmai a obligatiei contractuale.
Capitolul VI: ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 9. Prezentul contract inceteaza:
a. prin ajungerea la termen;
b. prin predarea bunului de catre comodatar comodantului;
c. prin denuntarea unilaterala de catre una dintre parti, pentru neexecutarea culpabila a
contractului de catre cealalta parte;
d. in caz de deces al uneia dintre parti;
e. prin acordul partilor.
Capitolul VII: FORȚA MAJORA
Art. 1O (1) Forta majora exonereaza partile de raspundere in
cazul executarii
necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.
(2) Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil și
insurmontabil, apărut după incheierea contractului, care impiedica partile să-i execute obligatiile
asumate.
Capitolul VIII: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
Art. 11. Orice litigiu decurgând din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la
validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea prezentului contract, se va solutiona pe cale
amiabila. in cazul in care acest lucru nu este posibil, solutionarea litigiului se va face de catre
instantele judecatore și competente.
Capitolul IX: ALTE CLAUZE
Art. 12. Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional, care va constitui
parte integranta a acestuia.
Art. 13. Eventualele cheltuieli ocazionate de incheierea prezentului contract vor fi suportate
de catre comodatar.
Prezentul contract s-a incheiat astazi, ____________________ 2 exemplare originale, cate
unul pentru fiecare parte.

COMODANT

(nume complet + semnatura)

COMODATAR

(nume complet + semnatura)

