CONTRACT DE COMODAT

nr.l

Republica Moldova mun. Chigindu

08.11.2017

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. Subsernnalii:
ADRESA JURIDICA MUN. CHISTNEU STN. 31

modatar, pe de o parte, SRL ,,Petra T,p,', cod
fiscal 1016600017293 , adresa juridica mun. Chisinau str. Alexandru puqkin 22 in
persoana administratorului , Rusu Tamara, denumit in continuare Comoclantne de alta
parte,

au convenit sd incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea urnratoarclor
clauze:

U. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract constituie transmiterea de Comodant, cu titlu
gratuit in folosinfd temporar6 a Comodatarului Gheretei de pe adresa or. Chisinau
,str. N.
Testemiteanu colt str. Virnaz, (denumite in continuare bun) pentru desfdgurarea activit6lii
de antreprenoriat de catre SRL ,,Petra T.P." , Comodatarul ia in folosinJi gratuiti bunuri
indicate mai sus.
2.2. comodatarul va folosi bunuri in scopuri de antreprenoriat.
2.3. Comodantul declard cd bunuri indicate in punctul 2.1. se afld in stare bund,
nu sunt sechestrate, gajate gi nu constituie obiectul unui litigiu. ( pozele la momentul
transmiterii se anexeaza)

III. DI]RATA CONTRACTULUI

3.1. Pdrlile contractante au convenit sd incheie prezentul contract pe o perioada
de: trei ani, incepind de ast5zi, data incheierii prezentului contract.
3.2. Bunuri indicate in punctul 2.1. vor fi puse la clispozi[ra Comodatarului in l',r.,,r
actului de predare-primire(anexa nr. l).

rv. oBLrcATrrLE $r RASpUNDEREA PARTTLOR

sd

4.1. Comodantul are obligatia
atarului bunuri in stare
bun6, in decurs de I zile din data semndrii
4,L eonodantul poartd
ea obiectului.
a3. Obligatiile Comodatarului sunt urmdtoarele:
a) sa folosoascd si sd ingrijeasc6 bunriri cu diligenfa unui.'bun proprietar gi potrivit
destinafiei stabilite;
b) sd
transmitd bunuri in folosinfd unei terfe persoane numai in bazd unui
acordul sgris al Comodantului;
c) sd efectueze reparaliile curente pi sd suporte toate cheltuielile necesare pentru buna
funclionare 9i intrefinere bwrurilor incepind din iata receplionirii bunurilor, conform
anexei

rdspunder

nu

w,2;

e) sdosuporte toate riscurile in caz de distrugere sau avanere din v,ina sa a
bunurilor folosite;
f) sd suporte toate pagubele gi responsabilitatea pentru orice dauna sau vatarnare
adusd unui ter{, din vina sa;
g) in momentul expirdrii termenului contractului, precum gi in caz de reziliere
anticipatl sd restituie Comodantului bunuri in starea in carel-a fost transmis,
finind cont de
vzura lor normald;
h) sd asigure accesul comodantului pentru efectuarea controlului folosirii de bunuri gi
sd semneze acte in urma acestor controale.
i) sd duc[ rdspirrdere materiald deplind pentru bunuri primite in folosin]d.
4'4. Dacd' Comodatarul nu executd obligaJiile stabiiite in punchrl 4.j. Comodantul
poate cere imediat restituirea bunurilor gi repararea prejudiciului
cawat.

-

5.1. Prezentul contractinceteazd,inainte de termenul stabilit in pct.3.l. in cazul in care:
una din pdrfile contractante nu-gi executd obligatiile stipulate in prezentul
contract sau le execut6 necorespunzdtor;
- Comodatarul transmite bunuri in folosinJ6 unei te4e persoane fdrd acordul

-

Comodantului;
-Comodatarul gi-a incetat activitatea;
- in alte cazuri prevdzute de legisla{ie in vigoare.
5.2. Partea care invocd o cauzd de incetare a prezentului contract o va notrtica
celeilalte pdrfi, cu cel pufin 30(treizeci) de zile inainte de data la care incetarea urmeaz,d sd-5i
producd e-fectele.
5.3. Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligaJiilor deja scadente intre
pa4i.
5.4. Prevederile prezentului contract nu inldtura rdspunderea pdrfii care, in mod
culpabil, a cavzat incetarea contrachrlui,

VI. LITIGII
6.1. Parfile au convenit ca toate neinfelegerile ce rezultl din prezentul contract sd fie
rezolvate pe cale amiabila, iar in cazul, in care nu este posibila rczolvarca litigiilor pe cale
amiabila, parfile se vor adresa instanlelor judecdtoreqti competente.

VII CLAUZE F'INALE
prezentului
7.1. Modifrcarea
contract se face numai prin act aditional incheiat intre
pe{ile contractante care va fi parte integrantS a prezentului contract.
7.2.Prezentul contract este intocmit in limba romAn[, in dou6 eremplare idc'nticr
ambele aVind aceiagi putere juridic[. cite un exemplar, pentru fiecare parte oontraclar)La

Comodatar

SRL,, Carilia"

cotrlorexr
SRL,JETRA T.P."

TAMARA

={"tn

RtLra,\".

