
HOTĂRÂREA NR. 2~
CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

privind acordarea în folosinţă gratuită, pe o perioada de 1(un) an, a
unui birou situat în Sinaia, bd. Carol 1nr. 47, în suprafaţă utilă totală de 10,88mp

către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Valea Prahovei în Acţiune"

Având în vedere:
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13560/27.05.2020, iniţiat de Vlad Oprea, Primarul oraşului
Sinaia;
- Raportul Compartimentului Patrimoniu şi Protecţie Civilă înregistrat sub nr. 13578/27.05.2020 prin
care propune acordarea în folosinţă gratuită, pe o perioada de 1(un) an, a unui birou situat în Sinaia,
Bd. Carol 1 nr. 47, în suprafaţă utilă totală de 10,88mp., către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară "Valea Prahovei în Acţiune";
- prevederile HCL. nr.36/20.03.2020;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul prevederilor art.89 alin.(1), art.108 lit.d), art.129 alin.(2) lit.c) ,alin.(6), lit.a) coroborat cu
art.139 alin.(3), lit.g), art.349 - 353 şi art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57120 19
privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOT ĂRĂŞTE:

ART.1. - Aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioada de I(un) an, a unui birou în suprafaţă utilă
totală de 10,88mp., conform planului anexa nr.l, situat în cladirea din Sinaia, b-dul Carol 1 nr.4 7,
având datele de identificare precizate în anexa nr.2, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
" Valea Prahovei în Acţiune", în vederea folosirii acestuia pentru desfăşurarea activităţilor asociaţiei.
Anexele I si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. - Predarea-primirea biroului se va face pe bază de proces-verbal, în termen de 30 de zile de
la data adoptarii prezentei hotarari, ce va fi anexă la contractul de folosinţă gratuită,
ART.3. - Plata cheltuielilor de întreţinere a utilităţilor aferente pe parcursul derulării contractului,
vor fi suportate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară " Valea Prahovei în Acţiune".
ART.4. - Obligatiile Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Valea Prahovei în Acţiune",
modalitatile de angajare a răspunderii si sancţiunile sunt prevazute în contractul de folosinţă gratuită-
anexa nr.3, parte integranta din prezenta hotărâre.
ART.5. - Compartimentul patrimoniu şi protecţie civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
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Anexa nr.2 la HCL nr. 83/29 mai 2020

Datele de identificare ale bunului imobil propus a fi transmis in folosinta gratuita către Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară "Valea Prahovei în Acţiune"

Nr.crt. Denumire/adresa Date de identificare Valoare de inventar
1 Birou Birou In suprafata Valoare de inventar

B-dul Carol 1 nrA7, Sinaia uti la totala de 10.88 cladire
mp, situat la etajul
cladirii, identificat pe 550.557,82 lei
plan E4 (6,39 mp) +
E8 (3,90 mp) + E9
(0,59 mp)
Regim de inaltime
P+E



ROMA IA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA ORASULUI SINIA
NR. [o]

CONTRACTDECOMODAT
Incheiat in temeiul HCL nr. [o]

Intre:

ORASUL SINAIA, cu sediul administrativ in localitatea Sinaia, Bd.Carol 1 nr. 47, judetul Prahova,
avand cod de identificare fiscala 2844103, reprezentat prin Primar Vlad-Gheorghe Oprea, in calitate de
comodant ("Comodantul"),

SI

ASOCIA TIA DE DEZVOL TARE I TERCOMUNIT ARA "V ALEA PRAHOVEI IN
ACTIUNE", cu sediul in orasul Sinaia, B-dul Carol I nr. 47, judetul Prahova, reprezentata prin
Presedintele Asociatiei - Primarul Orasului Sinaia- dl. Vlad-Gheorghe Oprea, in calitate de comodatar
("Comodatarul"),

denumite in mod colectiv "Partile" si, individual, "Partea", au convenit incheierea prezentului
contract de comodat, denumit in continuare "Contractul", in termenii si conditiile expuse in
continuare:

1. Obiectul Contractului
1.1. Transmiterea de catre Comodant Comodatarului, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinta asupra
spatiului situat la etajul [o] al constructiei din Sinaia, B-dul Carol J nr.47, avand destinatia Birou, in
suprafata de 10,88 m.p. compus din 1 (una) sala birou in suprafata de 6,39 m.p., oficiu in suprafata de
3,9 m.p. si debara in suprafata de 0,59 m.p., conform planului anexat prezentului contract ("Spatiul"),
in scopul stabilirii sediului social al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNIT ARA "
VALEA PRAHOVEI IN ACTIUNE".
1.2. Comodantul este titularul dreptului de proprietate asupra cladirii din care face parte Spatiul asttfel
cum rezulta din [o], fiind identificata cadastral cu nr. [o] si inscrisa in Cartea funciara nr. [o] .

2. Durata Contractului
2.1. Durata Contractului de este de 1 (un) an, calculat de la data predarii Spatiului, predare care se va
face la data de [o] in baza unui proces verbal de predare- primire.
2.2. Contractul poate fi prelungit, cu acordul partilor, in baza unei solicitari din partea Comodatarului,
transmisa Comodantului cu 30 de zile inainte de expirarea prezentului Contract.

3. Obligatiile Partilor:
a) Comodantul se obliga:
3.1 - sa predea Comodatarului Spatiul in stare normala de folosinta;
3.2 - sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si functionalitate a
cladirii in care se afla Spatiul pe toata durata derularii Contractului;
3.3 - sa intretina in bune conditii elementele structurii de rezistenta a cladirii, elementele de constructie
exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente, scari exterioare), curtile si gradinile,
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precum SI spatiile comune din interiorul cladirii (casa scaru, casa ascensorului, holuri,
coridoare,subsoluri); sa intretina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (instalatii de
alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii
electrice si de gaze, centrale termice, etc);
3.4 - sa verifice modul in care Comodatarul foloseste si intretine Spatiul dat in folosinta gratuita,
inclusiv spatiile comune ale cladirii in care se afla;
3.5. - sa incaseze de la Comodatar, lunar, contravaloarea utilitatilor consumate de acesta ( apa, energie
electrica, gaze);
3.6- In conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, art.19,
Comodantul are urmatoarele obligatii:
a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru apararea
împotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de eate ori apar modificari si sa le aduca la
cunostinta Comodatarului;
b) sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea
masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;
c) sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de lege, si sa
asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora; in cazul anularii avizelor ori a
autorizatiilor, sa dispuna imediat sistarea lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori utilizarii
constructiilor sau amenajarilor respective;
d) sa permita, in conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire impotriva
incendiilor, sa prezinte documentele si informatiile solicitate si sa nu ingreuneze sau sa obstructioneze
in niciun fel efectuarea acestora;
e) sa permita alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie in situatii de urgenta;
f) sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca atributiile ce revin
salariatilor la locurile de munca;
g) sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicarea acestora
in orice moment;
h) sa asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva
incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant;
i) sa asigure pregatirea si antrenarea serviciului de urgenta privat pentru interventie;
j) sa asigure si sa puna in mod gratuit la dispozitie fortelor chemate in ajutor mijloacele tehnice pentru
aparare împotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice riscurilor care decurg din existenta
si functionarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
k) sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate
conform legii;
1) sa indeplineasca orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor.
3.7. - sa solicite incetarea folosintei gratuite si restituirea bunului, atunci cand interesul public legitim o
Impune.

b) Comodatarul se obliga:
3.8. - sa utilizeze Spatiul conform destinaţiei acestuia, sa il pazeasca si sa il conserve cu prudenta si
diligenta unui bun proprietar;
3.9. - sa renoveze şi sa utileze spaţiul în suprafaţă de 10,88 mp cu mobilier de calitate superioară, în
conformitate cu mobilierul existent în cadrul Primăriei Orasului Sinaia
3.10. - sa achite lunar pe baza de factura Comodantului, contravaloarea utilitatilor consumate in Spatiu
(apa, energie electrica, gaze) si a cheltuielilor aferente intretinerii spatiilor comune din cladire utilizate
de Comodatar, montandu-si in acest scop instrumente de masurare pasante in vederea individualizarii
consumurilor;
3.1\.- sa efectueze lucrarile de intretinere, de reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii si
instalatii aflate in folosinta exclusiva;
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3.12. - sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si instalatii deteriorate aflate in folosinta
comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in
exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de
reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, instalatii,
obiectele si dotarile aferente;
3.13. - sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul Spatiului si a partilor de folosinta comuna pe
toata durata Contractului;
3.14. - nu are dreptul sa sub inchirieze, sa transmita dreptul de folosinta sau sa schimbe destinatia
Spatiului, sub sanctiunea rezilierii Contractului si a suportarii eventualelor daune aduse Spatiuluisi
cladirii, dupa caz;
3.15. - sa predea Comodantului, la incetarea Contractului, spatiul in stare de folosinta si curatenie si cu
obiectele de inventar trecute in procesul-verbal de predare-primire intocmit la preluarea spatiului.
3.16. - In conformitate cu prevederile Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, art.21
Comodatarul are urmatoarele obligatii principale:
a) sa cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de Comodant;
b) sa intretina si sa folosească, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apărarea impotriva
incendiilor, puse la dispozitie de Comodant;
c) sa respecte normele de apărare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza
sau le desfasoara;
d) sa nu efectueze modificari neautorizate si fara acordul scris al Comodantului;
e) sa aduca la cunostinta Comodantului, orice defectiune tehnică ori alta situatie care constituie pericol
de incendiu.
3.17. - sa prezinte anual Comodantului rapoarte privind activitatea de utilitate publica desfasurata,
gradul de implementare la nivelul colectivitatii, precum si prognoze si strategii pentru perioada
urmatoare;
3.18. - sa permita accesul autoritatilor pentru efectuarea controlului asupra Spatiului;
3.19. - sa nu modifice Spatiul, in parte ori in integralitatea lui;
3.20. - la incetarea folosintei gratuite, sa restituie Spatiul cel putin in starea in care l-a primit, in afara
de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii si liber de orice sarcini;
3.21. - folosinta Spatiului acordat un poate fi transmisa, nici oneros, nici cu titlu gratuit, unei alte
persoane;
3.22. - sa informeze Comodantul cu privire la orice tulburare adusa dreptului de proprietate publica,
precum si cu privire la existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa
conduca la imposibilitatea exploatarii Spatiului.
3.23. - sa radieze orice inregistrari cu privire la sediul social autorizat in Spatiu in termen de cel mult
30 de zile de la data incetării Contractului prin oricare dintre modalitatile prevazute la art. 4 de mai jos.

4. Incetarea Contractului
4.1. Prezentul Contract poate inceta prin oricare din urmatoarele modalitati:
4.1.1. Prin ajungere la termen, daca nu s-a solicitat prelungirea cu cel putin 30 de zile calendaristice
inainte;
4.1.2. Prin acordul Partilor;
4.1.3. Prin denuntare unilaterala de catre oricare din Parti, in baza unei notificari scrise adresate
celeilalte Parti, cu minimum 30 de zile inainte (perioada de preaviz);
4.1.4. Prin reziliere, fara nicio alta formalitate prealabila sau interventia instantei de judecata, atunci
cand:
a) Comodatarul a pricinuit stricaciuni Spatiului, cladirii in care este situat acesta, instalatiilor, precum
si oricaror altor bunuri aferente lor sau a instrainat fara drept parti ale acestora;
b) Comodatarul are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea
normala a Spatiului/cladirii in care acesta se afla;
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c) Comodatarul nu a respectat obligatiile contractuale prevazute la art. 3 lit.b);
d) Comodatarul nu si-a achitat obligatiile ce ii revin din cheltuielile comune pe o perioada de 3 luni;
4.5. Prin schimbarea sediului Comodatarului din orasul Sinaia.

5. Clauze specia le
5.1. Consemnarea faptelor care duc la rezilierea de drept a contractului, confort pct. 5.4., se va face de
catre reprezentatii Comodantului prin nota de constatare sau proces-verbal, aprobate de catre Primarul
Orasului Sinaia.
5.2. In termen de 3 zile de la consemnarea faptei, Comodatarul este obligat sa evacueze neconditionat
Spatiul, cu obligatia de a achita contravaloarea daune lor aduse Spatiului/ cladirii in care se afla si a
cheltuielilor privind utilitatile.
5.3. Prezentul Contract este supus legii romane si interpretat in conformitate cu prevederile acesteia.
Orice litigiu sau pretentie a Partilor decurgand din sau in legatura cu prezentul Contract nesolutionata
de Parti in mod amiabil, va fi supusa spre solutionare instantelor judecatoresti competente.
5.4. Nicio modificare sau completare a prezentului Contract nu va fi valabila sau angajanta pentru
niciuna dintre Parti decat daca este convenita in scris si semnata de catre ambele Parti.

Prezentul Contract s-a incheiat astazi, [.], in 3 exemplare originale.

COMODANT,
ORASUL SINAIA

COMODATAR,
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA "VALEA PRAHOVEI
IN ACTIUNE"
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