
 
JUDETUL HUNEDOARA 

ORASUL HATEG 
PRIMAR 

Anexă la proiectul de hotărâre nr. 184/2022 

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINȚĂ-     
                          COMODAT 
Nr.______________________ 
 
Avand in vedere: 
a)hotărârea Consiliului local Hațeg nr. 146/2018 privind aprobarea proiectului „Modernizarea 
Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Haţeg prin dotare si echipare" 
şi a cheltuielilor legate de acesta; 
b)Acordul de parteneriat nr. 19950/12.10.2018 încheiat între Oraşul Haţeg şi Spitalul 
Orăşenesc Haţeg, având ca obiect Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi 
obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum 
şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: 
"MODERNIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE SPECIALITATE A SPITALULUI 
ORASENESC HATEG PRIN DOTARE SI ECHIPARE", care este depus în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 
sociale Prioritatea de investiție 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 
serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de 
sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, 
Operațiunea A – Ambulatorii, apel de proiecteP.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni,  precum și 
pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare;      
c)contractului de furnizare nr. 13773/30.05.2022; 
d)contractului de furnizare nr. 13775/30.05.2022;  
e)contractului de furnizare nr. 13792/30.05.2022;   
f)prevederile art. 108 lit. d), art. 290, art. 297 alin. (1) lit. d), art. 349-351 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
g)dispozitiile art. 2146 şi următoarele din Legea nr. 287/2009, republicată, privind codul civil, 
cu modificările şi completările ulterioare 
 
I. PARTILECONTRACTANTE: 

1. U.A.T. HATEG, cu sediul in Haţeg, Str. Piaţa Unirii, nr. 6, judetul Hunedoara, cod 
postal 3355500, telefon 0354-800120, fax 0254-777756, codul fiscal 5453878, 
reprezentat legal prin dl. ADRIAN EMILIAN PUSCAS – Primar, avand calitatea de 
comodant 

2. SPITALUL ORASENESC HATEG, cu sediul in localitatea Hateg, str. T. 
Vladimirescu, nr. 7, judetul Hunedoara, telefon ___________, fax _________, cod 
fiscal ________, reprezentat legal prin d-na MICLOSONI Dana – Manager  –avand 
calitatea de comodatar 

 
Au convenit să încheie prezentul contract de comodat,cu respectarea 
următoarelor clauze:  
II.OBIECTUL CONTRACTULUI : 



Obiectul contractului îl constituie dare în folosintă gratuită  către Spitalul Orășenesc Hațeg a : 
1.Computerului tomograf, aparat medical achizționat în comun de autoritățile locale și unitatea 
sanitară, în cadrul proiectului ”Modernizarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului 
Orăşenesc Haţeg prin dotare si echipare", potrivit contractului de furnizare nr. 13773/30.05.2022, 
la valoarea de 1.625.790,00 lei, fără TVA, destinat activității medicale a Spitalului Orășenesc 
Hațeg, pe toată durata de funcționare a aparatului. 
2. Aparatului  Mamograf, achizționat în comun de autoritățile locale și unitatea sanitară, în 
cadrul proiectului ”Modernizarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc 
Haţeg prin dotare si echipare", potrivit contractului de furnizare nr. 13792/30.05.2022, la 
valoarea de 845.000,00 lei, fără TVA, destinat activității medicale a Spitalului Orășenesc Hațeg, 
pe toată durata de funcționare a aparatului. 
3.Aparatului RX, achizționat în comun de autoritățile locale și unitatea sanitară, în cadrul 
proiectului ”Modernizarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Haţeg 
prin dotare si echipare", potrivit contractului de furnizare nr. 13775/30.05.2022, la valoarea de 
1.160.870,00 lei, fără TVA, destinat activității medicale a Spitalului Orășenesc Hațeg, pe toată 
durata de funcționare a aparatului. 
III. DURATA CONTRACTULUI 
3.1.Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat cu titlu gratuit pe termenul 
duratei de funcționare a aparatelor, începând cu data punerii lor in functiune, în condițiile 
legii și a contractelor. 
3.2.Predarea dispozitivelor către Spital se va face pe baza unui protocol de predare preluare, 
anexa a prezentului contract, data la care începe executarea contractului  
IV.OBLIGATIILE PARTILOR 
4.l.Comodantul se obligă: 
-Să predea aparatele achizitionate prin proiect necesare desfasurarii activitatii medicale catre 
Spitalul Orasensec Hateg, cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare. 
4.2 Comodatarul se obligă: 
-Să utilizeze aparatele, predate prin prezentul contract, potrivit destinației lor, comportandu-
se ca un adevarat proprietar . 
-Să predea, in conditiile legii, catre utilizatorii directi, pe baza de documente aparatele 
medicale. 
-Sa notifice în conditiile legii, a prezentului contract, a contractelor de furnizare și a 
regulementelor proprii constatarea unor probleme tehnice/functionare ale aparatelor pentru a 
se putea remedia deficientele, avand obligatia suportarii costurilor intretinerii, mentenantei, 
repararii acestora, astfel încat acestea sa functioneze in parametrii tehnici de functionare 
normala. 
-  Să raspunda de integritatea fizica si de buna functionare pe toata perioada de implementare, 
respectiv durabilitate/monitorizare a investitiei, dar si ulterior, pana la expirarea duratei de 
viata a bunurilor. 
-  Sa foloseasca dispozitivele electronice cu prudenta si diligenta unui bun proprietar. 
- Dupa expirarea perioadei de garantie, sa asigure reparatiile aparelor in unitati acreditate 
pentru service, in situatia in care intervin disfunctionalitati cauzate de folosinta normala a 
acestora. 
- Să suporte toate riscurile în caz de distrugere sau deteriorare a aparatelor. 
-Unitatea medicala se obliga sa pastreze în buna stare aparatele pe toata durata de 
monitorizare a proiectului, dar si ulterior, pana la expirarea duratei de viata a bunurilor, sa 
le asigure întretinerea tehnica in unitati acreditate pentru service, cu respectarea tuturor 
prevederilor legale în vigoare. 
-sa respecte prevederile legale in vederea realizarii evidentei conbtabile a bunurilor. 
-sa suporte cheltuielile necesare folosintei bunurilor, incluisv mentenanta, neavand dreptul 
sa ceara restituirea lor, deoarece acesta este un accesoriu al folosintei. 
V.INCETAREA CONTRACTLUI 
5.1.Prezentul contract încetează: 
a)la împlinirea termenului; 
b)dacă una din parţi cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul celeilalte parţi; 



c)dacă una din parţi îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată printr-o 
notificare scrisă de către cealaltă parte că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea 
contractului; 
d)prin acordul părţilor. 
5.2.Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente 
între părţi. 
VI.FORTA MAJORA 
6.1.Nici una din parţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau1şi de executarea în mod 
necorespunzător-total sau parţial –a oricărei obligaţii  care îi revin în baza prezentului 
contract, dacă neexecutarea sau1şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţă 
majoră, aşa cum este definită de lege. 
6.2.Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte parţi, în termen de 15 
zile producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecinţelor lui. 
6.3.Daca în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile 
au dreptul să notifice încetarea deplin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele 
să pretindă daune-interese. 
6.4.Cazul fortuit sau de forţă majoră exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a 
putut prevede pericolul, nu a folosit echipamentul conform destinaţiei şi dacă nu l-a restituit 
comodatarului la termen. 
VII.  NOTIFICARILE INTRE PARTI 
7.1.În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea 
introductivă a prezentului contract; 
7.2.În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisa prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire şi se considera primită de destinatar la data 
menţionată de oficiul poştal primitor pe aceasta confirmare; 
7.3.Dacă notificarea se trimite prin e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare 
după cea în care a fost expediată; 
7.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt 
confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 
VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
8.1.Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau 
rezultate din interretrea, executarea şi încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 
ele; 
8.2.În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabilă, părţile se 
vor adresa instanţelor judecătoreşti. 
 IX. CLAUZE FINALE 
9.1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 
contractante; 
9.2.Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul sau, 
reprezintă voinţa parţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau 
ulterioară încheierii lui. 
9.3.Prezentul contract s-a încheiat astazi _________ în două exemplare originale, câte unul 
pentru  fiecare parte contractantă. 
 

 
COMODANT,                                            COMODATAR, 
UAT Oras Hateg                                                                      Spitalul Orasenesc Hateg  
 
    Hateg, 21 octombrie 2022  

 
INIŢIATOR, 

Primar, 
Adrian-Emilian PUŞCAŞ 

               


