CONTRACT DE COMODAT nr………….
Încheiat astăzi ………….2017
PĂRŢILE CONTRACTANTE:
1.1. Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava, cu sediul în Stradă Scurtă Nr. 1A,
Municipiul Suceava, Judeţul Suceava, Cod fiscal 4244920, reprezentată legal prin Director
Executiv Inginer Andrei Ianovici, în calitate de comodant
şi
1.2. Cabinetul de asistenţă medicală primară……………………………………………..
..……………………………………………….…………………………. organizat astfel:
-cabinet individual………………………………………………………...………………….,
cu sau fără punct secundar de lucru…………………….……., reprezentat prin medicul
titular………………………………..……………………
-cabinet asociat sau grupat……………………………., cu sau fără punct secundar de
lucru……………..………...….,reprezentat prin medicul delegat…………………….……
Avand
sediul
cabinetului
medical
în
municipiul/oraşul/comuna
……………………………… str……………………….., nr. ………, bl. ……. , sc. ……...,
etaj ………. , ap. ………, judeţul/sectorul ……….…………., telefon ………………………
şi sediul punctului secundar de lucru în comuna……….……………………….,
str.…………….……,nr.………………,telefon……………………………….…..…..,cont.
nr.…………………………………………………... deschis la Trezoreria statului sau cont.
nr. ………………………........................... deschis la Banca …………………………., cod
numeric personal al reprezentantului legal ……….…………………………………. sau cod
unic de înregistrare……………………………………….. cu contract de furnizare de servicii
medicale în asistenta medicală primară nr. ……………………………… , autorizaţie sanitară
de funcţionare a cabinetului de lucru nr. ………………………… din care să rezulte şi
autorizarea activităţii de recoltare a probelor biologice, contracte încheiate cu furnizorii de
servicii medicale paraclinice pentru recoltarea probelor biologice care se ataşează în copie la
prezentul contract, în calitate de comodatar.
au convenit să încheie prezentul contract de comodat cu respectarea următoarelor
clauze:
II.OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comodantul a acordat comodatarului prin Contractul de Comodat nr ………………..din
data de …………………, sub formă de împrumut următoarele bunuri: calculator, echipament
informatic şi program informatic. Conf. Hotărârii Nr. 155/2017 din 30 martie 2017 privind
probarea programelor de sănătate pentru anii 2017 şi 2018 cu coroborat Ordinul Nr. 377/2017
din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale
de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, tehnica de calcul şi programele informatice

atribuite în folosinţă gratuită cabinetelor de medicină de familie se utilizează pentru
monitorizarea persoanelor incluse în Programul Naţional de Sănătate.
2.2.Bunurile prevăzute la punctu 2.1. s-au acordat de către comodant comodatarului pe toată
perioada de derulare a programului naţional prevăzut la punctual 2.1.
III.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
3.1. OBLIGAŢIILE COMODANTULUI:
a) Comodantul a predat comodatarului la data încheierii Contractului de Comodat
Nr…………..… bunurile precum şi toate accesoriile acestuia, în bună stare de
funcţionare, prevăzute în Procesul Verbal de Recepţie Calitativă şi Cantitativă încheiat la
data de ……………. care face parte integrată din noul contract în speţă.
b) Comodantul nu va stânjeni pe comodatar în exercitarea drepturilor de folosinţă asupra
bunurilor şi nici nu va face acte care ar putea respinge folosinţă acestuia.
c) Comodantul nu va putea să închirieze/înstrăineze bunurile care fac obiectul prezentului
contract vreunui terţ p etoata perioada de valabilitate a contractului.
3.2. OBLIGAŢIILE COMODATARULUI:
a) Comodantul se obliga, ca pe toată durata noului contract, să păstreze în bune condiţii
bunurile precum şi accesoriile acestora, să nu le degradeze sau deterioreze.
b) Comodatarul va folosi bunurile numai potrivit destinaţiei prevăzute în noul contract şi
anume pentru monitorizarea persoanelor incluse în Programul Naţional de Sănătate 20172018.
c) Pe toată perioada noului contract comodatarul va suporta toate cheltuielile referitoare la
utilităţile consumate pentru folosinţa bunurilor ce fac obiectul noului contractului.
d) Comodatarul va efectua pe cheltuiala să lucrările de reparaţii ale bunurilor ce fac obiectul
noului contract.
e) Comodatarul va răspunde de distrugerea totală sau parţială a bunurilor care s-au datorat
culpei sau neglijenţei sale, suportând contravaloarea acestora la preţul de achiziţie.
f) Comodatarul îi va permite comodantului să controleze modul cum sunt folosite bunurile
şi starea acestor aoricand, pe toată perioada de derulare a noului contractului.
g) Comodatarul, la expirarea noului contract, va restitui comodantului bunurile împreună cu
toate accesoriile.
h) Comodatarul are obligaţia de a notifica comodantului în termen de maxim 24 de ore de la
producerea oricărei defecţiuni sau degradări a bunurilor ce fac obicetul prezentului
contract.

IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract pe întreaga perioadă de derulare a
Programului Naţional de Sănătate (2017-2018) respectiv monitorizarea persoanelor incluse
în Programul Naţional de Sănătate.
4.2. Predarea bunului va avea loc la data de 31.12.2018 pe baza procesului verbal de predareprimire.
4.3. Noul Contract de Comodat succede Contractului de Comodat Nr………… încheiat la
data de ……………… .
V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract încetează pe deplin, fără a mai fi necesară inteventia unui/unei tribunal
arbitrar/instante judecătoreşti, în următoarele situaţii:
a) Comodatarul nu-şi respecta obligaţiile stabilite pentru derularea
Sănătate 2017-2018.

Programului de

b) Comodatarul nu foloseşte bunurile ce fac obiectul prezentului contract conform
destinaţiei pentru care au fost predate;
c) Decesul comodatarului;
d) Închirierea de către comodatar a bunului ce face obiectul prezentului contract;
e) Neîndeplinirea uneia sau mai multor obligaţii prevăzute la punctual 3.2.
5.2. Prin acordul părţilor, prezentului contract poate să înceteze şi înainte de termen.
VI. FORŢĂ MAJORĂ
6.1. Niciuna din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi la
executarea în mod necorespunzător - total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în
baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei
respective a fos tcauzata de forţă majoră constantata de către o autoritate componentă.
6.2. Partea care invocă forţă majoră esteo bligata să notifice celeilalte părţi, în termen de 2
zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării
consecinţelor lui.
6.3. Dacă în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au
dreptul să-şi notifice încetarea pe deplin a prezentului contract fără că vreuna dintre ele să
pretindă daune-interese.

VII. NOTIFICĂRI ŞI LETIGII
7.1. În accepţiunea părţilor contractuale, 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 transmisă prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
7.3. Norificarile verbale nu se iau în considerare de niciuna din părţi, dacă nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute în alineatele precedente.
7.4. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau interpretarea acestuia să fie rezolvate pe cale
amiabilă de reprezentanţii lor.
7.5. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea letigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor
adresa instanţelor judecătoreşti competente.
VIII. CLAUZE FINALE
8.1. Modificările prezentului contract se face numai prin act additional încheiat între părţile
contractante.
8.2. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte.

COMODANT
Direcatia de SanatatePublica
a Judeţului Suceava

COMODATAR
Reprezentant legal
(numele şi prenumele)

DIRECTOR,
ING. ANDREI IANOVICI

……………………………………….

…………………….(SEMANTURA)

…………………….(SEMANTURA)

