
 
JUDETUL HUNEDOARA 

ORASUL HATEG 
PRIMAR 

Anexa la proiectul de hotărâre nr. 218/2021                                                       MODEL CADRU 
ACT ADIŢIONAL NR. ____ 

LA CONTRACTUL DE COMODAT 
NR. 222/2017 

I. PARTILE CONTRACTANTE 
Între  Orasul Hateg/Consiliul Local Hateg cu sediul în Hateg, str. Piata Unirii, nr.6, judetul 

Hunedoara,  reprezentate in conformitate cu OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,  prin 
Primarul orasului Hateg, d-l Adrian-Emilian Puşcaş,  în calitate de comodant, pe de o parte,  

si 
Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj cu sediul în Blaj, str. Republicii, nr. 8,  

reprezentată prin domnul director general pr. Nicolae Anuşca. si Organizaţia Caritas Alba din 
Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia - Filiala Logistică cu sediul în Alba Iulia, str. Păcii, nr. 
3, reprezentată prin domnul director Lukacs Pal, în calitate de comodatar, pe de alta parte. 
La data de ________________, la sediul comodantului din Hateg, str. Piata Unirii, nr.6,jud. 
Hunedoara, în temeiul OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, art. 2146 si următoarele din  Codul civil, a Hotărârii consiliului local 
Hateg nr. _______ aprobarea continuării raportului juridic şi prelungirea prin act adiţional a 
contractului de comodat nr. 222/2017, încheiat între Oraşul Haţeg, pe de o parte şi Asociaţia 
Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj şi Organizaţiei Caritas Alba din Arhidioceza Romano-
Catolică Alba Iulia- Filiala Logistică, pe de altă parte, a statutului Asociaţiei Caritas Mitropolitan 
Greco-Catolic Blaj şi Organizaţiei Caritas Alba din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia- 
Filiala Logistică; a hotararii  nr. 206/2014 privind nominalizarea amplasamentelor destinate 
pentru colectare selectivă a articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte în oraşul Haţeg şi 
aprobarea dării lor în folosintă gratuită; a hotararii  nr. 193/2016 privind aprobarea dării în 
folosintă gratuită Asociaţiei Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj şi Organizaţiei Caritas Alba 
din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia- Filiala Logistică, a 4 locaţii a câte 2 m², în vederea 
amplasării containerelor de colectare selectivă a articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte în 
oraşul Haţeg, a contractului de comodat nr. 222/2017, încheiat între Oraşul Haţeg, pe de o parte 
şi Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj şi Organizaţiei Caritas Alba din Arhidioceza 
Romano-Catolică Alba Iulia- Filiala Logistică,  s-a încheiat prezentul act aditional la contractul 
de imprumut de folosinta (comodat) nr. 222/2017, prin care se modifica şi se completează 
contractul, astfel: 
Art. I Se prelungeşte contractul de comodat nr. 222/2017 cu 5 ani, acesta putând fi prelungit 
după această perioadă, prin acordul părţilor, în condiţiile legii. pentru o perioada egala cu 
perioada sa intiala, in urma solicitarii scrise a comodatarului, depusa la sediul proprietarului cu 
cel putin 30 de zile inainte de expirarea duratei prezentului cact aditional. 
Art. II Toate celelalte clauze contractuale rămân nemodificate. 
Art. III  Prezentul act adiţional s-a încheiat în doua  exemplare originale. 
 
COMODANT ,                                                                         COMODATAR, 
Orasul Hateg/Consiliul local Hateg                    Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic   
                                         
                                                                        Organizaţia Caritas Alba din Arhidioceza Romano-                         
                                                                                        Catolică Alba Iulia - Filiala Logistică 
Hateg, 14 decembrie 2021  
 

    INIŢIATOR, 
Primar, 

Adrian-Emilian PUŞCAŞ 


