L:(JNSILIUL L()(,All A'lr L|I{AVULUI

QTEI

ti,nAnpA

Nr.

Din 27 iunie 2Ol9

privind aprobarea iacordului de parteneriat
Consiliul Local $tei qi Agen{ia de Dezvoltare
scopul realizirii otriectivelor de investifii
sistem de supraveghere qi teren de sport
Tehnologic rrlfnirea"', repara{ii instalafie
cadrul Colegiului Nafional ,rAvram lancu" qi re
cadrul $colii Gimnaz;iali ,,Miron Pompiliu", din
La iniliativa primarului oraqului $tei, ing.

intre U.A.T

$'tei

a Judetului Bihor in
in reparafii in1lernat,
din cadrul Liiceului
qi repara{ii internat din
lii qi dotiri baz6, sportivi in
$tei.

Gheorghe Iulian,

Avind in vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Oragului tei nr. 2935 din 26.06.12019 Ia
proiectul de hotS"rAre privind aprobarea acordulu de parteneriat incheiaLt intre
ltare Durabild, a Judetului
U.A.T $tei - Consiliul Local $tei qi Agenlia de
Bihor in scopul realizdrii obiectivelor de investilii
stAnd in reparalii irLternat,
sistem de supraveghere qi teren de sport sintetic in cadrul Liceului Tehnologic
ternat din cadrul Collegiului
,,LJnirea", reparafii irLstalafie electricS. gi reparafii
e sportiva in cadrul. $colii
Nafional ,,Avram Iancu" Ei reparalii gi dotd.ri
GimnazialS.,,Miron Pompiliu", din oraqul $tei.;
- Raportul de specialitate nr. 2934 din 26. .2019 intocmit de cd.tre d-na
ing. Gagri Palf$r Iuclita, consilier in cadrul Co partimentului Protecfie Civild,
Programe, Strategii ;;i Managementul Proiectelor in aparatul de specialiLtate al
acordului de part.eneriat
PrimS.riei $tei la proiectul de hotS.rAre privind apro
nfia de Dezvoltare Durabild- a
incheiat intre U.A.T lltei - Consiliul Local $tei si
in
realizdrii
obiectivelor
de
investilii
constAnd in rr:paralii
Judelului Bihor
sr:opul
sintetic din cadrul Liceului
internat, sistem de supraveghere gi teren de s
g
Tehnologic ,,Unired', reparalii instalajie electricd. reparafii internat din cadrul
Colegiului Nalional ,,y'rvram lancu" qi reparafii qi do ibazd, sportivS. in cadml $colii
Gimnaziald.,,Miron Pompiliu", din oraqul $tei. ;
nomico-financiard, si pentru
Vdzdnd rapoartele de avizare ale Comisiei
itoriului gi a Comrsrer socialagriculturd,, Comisiei de urbanism qi amenajarea
qi proteclie social5., tineret
qi
m
invitfimAnt,
sdnd.tate
familie,
cultural5., culte,
qi sport, juridicd. qi de disciplin5. din Consiliul Local
oraqului $tei;
prevederile:
finind cont dre
art. 12, art. 14, alin. 36 alin. (21 lit. b) i alin. (4) lit. d) qi e), rerspectiv
(71 lit. a) din Legea nr.
art. 36 alin. (2) lit. e) coroborat cu
2I5l2OO 1 privind administrafia pu licd. locald, republicatd. cu
modificdrile qi completirile ulterioare;
art. 35 a1iin. (1) Ei alin. (6) din Legea2T l2006 privind finanlele publice
locale, ctr modificS.rile gi completd.rile ul rloare;
art. 874 rpi art. 875 Cod Civil;

HotS.rArii C.J. Bihor nr. 161 din 8.O7.2014 privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare durabild. a J elului Bihor pentru perioada
2014

-

2rC20;

HotdrArii Consiliului Judetean Bihor
aprobarea bugetului Judelului Bihor
anul 2OI9;
HothrArii Consiliului Local al orasu
Priuind aprobarea STRATEGIEI DE
;TEI, JUDETUL BIHOR, PENTRU
Art. 14 -- 16 din Statutul Asocia{iei "A
Judelului Bihor";

r. 50 din

16.04.2019 privind
a instituliilor subordonate pe

$tei nr. 38 din 30.04.2015
LTARE LOCALA
2014 -2020;

A ORIA\ULUL'

lia de Dezvoltare Dur:abild.

a

ilotararea Aclunarll Lienerale a Asoclatll
Aeordul cu nr. de inregistrare I4II l1
Tetrnolo gi c,,(Jnirea'' $tei
- Acordul cu nr. de inregistrare 76641
Nafional ,,Avram Iancu" $tei
- Acordul cu nr. de inregistrare 14821
Pompiliu" $tei
Girnnazial5.
din Legea nr. 2l5l2ool
in temeiul art. 45"Miron
republicatE, cu modificd.rile gi completd.rile ulteri
CoNSILIUI, LgCAL

HorARAgrE:

nr. J ctln r3.u5.'2V19;
.06.2019 primit de la Liceul
06.2019 primit de

la

Clolegiul

I.06.2019 primit de la $coala
administrafiei publice locale,

$'

Art.l. Se aprobS. Acordul de parteneriat ca
U.A.T $tei - Consiliul Local $tei 9i Agenlia de Dezvol

fi incheiert intre
Durabild, a Judefulu.i Bihor

urrneazi. a

d reparalii internat, sistem de
Liceului Tehnologic,,Llnirea",
cadru
supraveghere gi teren de sport sintetic din
reparafii instala{ie ellectricd. gi reparalii internat in cadrul Colegiului Nlafional
rul $colii Girrrnaziald.,,Miron
,,Avram Iancu" Ei repaLralii qi dotdri bazd, sportivd in
re face parte integrarrtd. din
Pompiliu", din oraqull $tei, conform Anexei nr. 7

in scopul realizdrii

olbiectivelor de investilii

prezenta hotd.r6.re.
Att.2. Se aprobd" darea in folosintd. cu tlu gratuit cd.tre Agenfia de
Demoltare Durabil5, a Judefului Bihor a imobile : Liceului Tehnologic ,,lJnirea"
Gimnaziald.,,Miron Pompiliu"
$tei, Colegiului Nafioraal ,,Avram Iancu" $tei qi $
$tei, incepAnd cu deLta semnd.rii contractului de losinld de cdtre ambele pa4i
contractante qi pAnd lla recep{ia finald a lucrd,rilor de reabilitare.
ului de folosintd cru titlul
Art.3. Se aprob6. modelul - cadrul al con
nsiliul
Local $tei, in calltate de
gratuit ce rtrlaaeazd a se semna intre U.A.T. $tei -

ului Bihor, in calirlate de
comodant gi Agenfia de Dezvoltare Durabild. a J
prezentul
pro
de
hot6.rAre, parte intr:grantd
t
comodatar, conform 4i,nexei nr. 2Ia
a acestuia.

Art.4.

Se imputerniceqte Primarul Oraqului $

i ca in numele qi pentruL U.A.T.
1 de folosinfd cu titlu gratuit,

$tei sd semneze Acor:dul de parteneriat gi contra
inclusiv eventualele r:nodificE.ri ale acestora, dup5.
Art.s. Cu ducerea la indeplinire a preze tei hotd.rAri se incredinteazd
Primarul Oraqului $tei.
Art.5. Prezertta hotd,rAre se comunic5,, prin ija Secretarului, cu:
Institulia Prefectului j
tului Bihor;
Primarul oraqului $tei;
bi15. a Judelului Bihor;
Agenlia de Dezvoltare
juridic
Local;
iliului
al
Consilierul
Primd.riei oragului $tei;
Serviciul U.A.T. din cad
Compartimentul Protec! Civild., Programe, Strategii qi
r din cadrul Primd,riei o,rasului
Managementul Proiec
$tei;
Se va aduce la cunostin
la dosarul
'(*8,
/dl..
PRE$EDINTE DE $EDINT
MATEI CRISTINA

Hotirireaafostafirst

unanimitate
prezen{i din totalul de 15 consilierif.

publicd, prin af,rqaj;
hotd.r6,ri.

oRASULUT $TEI

voturi "(1

?2

dinII.r{o.ZOtg
la Proiectul de hotlrare o,r.
privind aprobarea acordrului de p neriat incheiat intre U.A.

-

Consiliul Local $tei qi
izdrii obiectivelor de invesrtitii
sport sintetic din cadrul Liceului
Tehnologic ,,IJnirea", neparafii instala(ie electricd gi repara i internat din cadrul Colesiului
I $colii Gimnaziali,,Miiron
Na(ional ,,Av Iancu'" gi repara{ii qi dotdri bazS sportivl in
Po iliu", din oragul $tei.

ACO

$tei

DE PARTENE

in conforrnitate cu ;prevederile:
art.12, art. 14, alin. 36 alin. (2) lit. b) gi alin. (4 lit. d) gi e), respectiv art. 36 alin.
(2)lit. e) coroborat cu alin. (7) lit. a) din Legea . 21 5 12001 privind administra{ia
ple ile ulterioare;
publicd lc,cald, ublicatd cu modificdrile gi
ind finantele publice locale, cu
. 35 alin. (1) qi alin. (6) din Legea 273/2006
modificdrile gi comple ile ulterioare;

Hot ii C.J. Bihor nr. 16l din 28.07.2014
bug

lui Judefului Bihor gi a instituliilor

su

privind aprobarea St giei de
2014 -2020:
16.04.2019 privind aprobarea
pe anul 2019;

nr. 38 din 30.04.2016 privind

aprobarear Strategiei de dezvoltare durabild a

Art.

14

Bihor":

-

16 din

S

I Asocia{iei "Agenfia

Dezvoltare Durabild a Judetului

Hot

earAdunlrii Generale a Asocia{ilor nr. 3 in 13.05.2019;
Acordul r:u nr. de inregistrare 1411119.06.20l primit de la Liceul Tehnologic
,,Unirea" $tei
Acordul r;u nr. de inregistrare 1664120.06.201 primit de la Colegiul National
,,Avram Iancu" $tei
Acordul r:u nr. de inregistrare 1482121.06.201 primit de la $coala Gimnaz:iald
,,Miron Pompiliu" $tei

bile a ciror destinafie este cea
Pentru reabilitarrea/dota /modernizarea unor
de gcoli qi/sau grldinifre, aflate in proprietatea U.A.T. $tei, membru fondator al Asocia(iei
a Judefului Bihor",
de dezvoltare intercomunitari "Agen{ia de Dezvoltare Du
prezentului
de
Parteneriat (denumilr in
incheierea
convenit
Plrfile au
continuare'./co '), dupl cum urmeazl:

Art. l. Pdrfile A.cordului:

l.

Asociafiei dle dezvoltare intercomunitari "
Judelului Bihor", cu sediul in municipiul Oradea,
Bihor, cod pogtal 410223, C.U.I. 35363874,tega|
dl. VITALYOS BA A. in calitate de lider -

de Dezvoltare Durabilli a
Calea A ului, nr. 2, juclepl
tati prin director executiv
in prezentulAcord,

$i
2. Oragul $tei, prin Consiliul Local $tei, cu sediul in
judeful Bihorr, cod pogtal 415600, cod fiscarl 453911

dl.IULI

TGHEORGHE BALAJ. in calitate de

Andrei

str.
regeanu, nr.4B,
legal reprezentati prin Primrar

-

in prezentul Acord

ta inclusiv contul

destinat

Au convenit urmitoarele:
Art. 2. Obiectivele Acordului:
a olbiectivului de investifii gi reparafii din

(l) Reali

$tei, dupd curm

-

u

Liceul Tehnologic,,tlnirea"

eaz6:

Teren sinrtetic tartan (covor)
Sistem dr: supraveghere

ii internat
ii instalafie electricd gi reparafii

internat din cadrul Colegiului Na{ional,,Avram I

(3) Reali o'biectivului de investilii cont0nd in
Gimnaziali,,Miron Po iliu" gtei.

$tei.

ii

gi dotdri in cadrul goolii

Art.

3. Durata l\cordului
Perioada de valabilitate a prezentului acord de
semndrii acordului de cltre ambele pirfi gi p6nn
obiectivului de investilii (recepyia finald a

+.1.4. Roluri gi responsabilitnf in implementarea
(1) In scopul realiz[rii obiectivelor Acordului, Asocia
"Agenfia de Delrvoltare l)urabill a Judefului Bihor
au urmdtoarele responsabilititi, descrise in tabelul de
Roluri qi responsabintnti

este cuprins[ intre data
momentul realizdrii integralle a
, receplia bunurilor, rece,plia

de dezvoltare intercomu nil;ar5
respectiv Consiliul Local Allegd

Valoarrea

estimati

- finanlarea obiectivelor
identificate la art 2 din

Dezvolatare

Durabill

Judefului ^
Bihor

p6n[ la suma de 450.000

-

-

-

-

-

-

adaugd

investifii
tul Acord
la care se

TVA.

la procedur
ocazionale de achizifie publi
scopul realizdrli obiective
prevdzute la art. 2 ale
conform dispoziliilor art. 44
9812016 privind achizitiile
modificdrile si com
proceduri cate urmeazd a fi
comun de cdtre Consiliul
Agenfia de Dezvoltare Durabi
aprobarea documentatiei
de atribuire pentru achizilii
scopu I r ealizdrii obiectivului
desemnarea unui membru in
evaluare a ofertelor
procedurilor de atribuire
rcalizarea obiectivului
proceduri care unneazd, a ft
cltre autoritatea contractan
Local $tei at6t in nume
numele gi pe seama autoritetii
A.D.D. Bihor;
urmdrirea modului de realiza
necesare realizfuii obiectului
desemnarea unui reprezentant
expert cooptat) in comisiile
(parliald/finald dupa
prod uselor/serviciilor/lucrdrilor
achizifionate in scopul
obiectivului de investifii;
exercitarea dreptului de folos
gratuit, cu bund-credinfd gi in
cu dispozifiile legale, asupra i
constituie obiectivele identifi
din prezentul Acord ;
se obligd sd constituie un drept
cu titlu gratuit in favoarea
$tei asupra bunurilor achiziti
participarea

realizarea obiectiwlui

de

identificate la art.2 din prezen
care se regdsesc in patrimon

le

comune
efectuate in

de investilii
ului Acord,
in Legea nr.
publice, cu
ulterioare,

efectuate in

ntafiilor
efectuate in
investifii;

comisiile

in

de

cadrul
izate pentru

investilii,
Consiliul

iu cdt gi in
contractante

a lucrdrilor
investifii;

de

recepfie

caz)

a

realizdrii

fI

cu titlu

formitate

ilelor ce
la art. 2
folosinfa
iului Local

investifii
Acord gi
I A.D.D.

convenitd

de pd{i

prin

folosinf6;

Roluri

U.A.T. $tei
prin
Consiliul
Local $tei

activitifi princi

gi

intocmegte documentafia/doc

atribuire penffu

ach

fiile

de

efectuate
lucrdri/servicii/bunuri, dupd
in scopul realizdrii obi
investi!ii;
ocazionale
efectueazd procedurile comu
realizdrii
de achizifie publicd in
in art.2
obiectivelor de investifii
dispozifiilor
ale prezentului Acord,
l6 privind
art. 44 din Legea nr.

ficarile

achizifiile publice, cu
completirile ulterioare,

uri

fi efectuate in
Consiliul Local $tei gi
urmeazd

a

Dezvoltare Durabili Bihor,
desemneazd membrii in
evaluare a ofertelor
procedurilor de atribuire

gi

care
un de cdtre
gentia de

isiile

in

de

cadrul
izate pentru
de
investifii,

realizarca obiectivului
proceduri care urTneazd a ft

Consiliul
iu
c6t gi in
in
nume
at6t
Local $tei
numele gi pe seama autoritdfii contractante
A.D.D. Bihor;
urmdreqte modul de realizare a lucrdrilor
investifii;
necesare r ealizdrii obiectului
isiile de
in
membrii
desemneaz[

recepfie

(par,tialalfinal5

caz) a

produsel or/servic iilor/lucrdri

achizi{ionate

in
obiectivului de investitii;

realizdrii

lor de
perioada realizdrii obi
investifie identificat la art. 2 alin (l) din
prezentul Acord se constituie un drept de
in favoarea
folosinfd cu titlu gratuit
pe

Agenfiei de Dezvoltare Durabi a Judefului
Bihor asupra imobilului - c
in domeniul
Tehnologic,,Unirea" $tei,
pozitiei
public al oragului $tei con
lor
care
nr.82-Anexa nr.8-Inventarul
public
ului Stei si
al
domeniului

este situat

in

str.Independenfei nr. I 9,

pe

I $tei pe

j

I Bihor.

perioada realizarii ob
velor de
investifie identificat la art. alin (l) din
prezentul Acord se consti
un drept de

folosinf[ cu titlu gratuit
Agenfiei de Dezvoltare
Bihor asupra imobilului - c
Na{ional,,Avram Iancu"
domeniul public al oragului
prin nr.top.ll97 inscris in
situat in oragul $tei str.Luci
judeful Bihor.
pe perioada realizdrii obi
investitie identificat la art. 2
prezentul Acord se constitu
folosinld cu titlu gratuit
Agenfiei de Dezvoltare Durabi
Bihor asupra imobilului
Gimnaziald,,Miron Pompiliu"
domeniul public al oragului
pozitiei nr.28 -Anexa
bunurilor care aparfin domeni
oraqului $tei gi este situat in
str.Nicolae lorga nr.28, judefu
exercitarea dreptului de
gratuit, cu buni-credinfd gi in
cu dispoziliile legale, asupra
la dispozilie de cdtre A.D.D. B

-

Art.

in

favoarea

a Judefului

ire Colegiul
i. aflat in
i. identificat
3444 $tei
Blaga nr.6,

ivelor
alin

(l)

de

din

un drept de

in

favoarea

a

Judefului

ire

$coala
aflat in
i, conform
8-Inventarul
lui public al

:i,

cu titlu
formitate
nurilor puse

5. Drepturile gi obligafiile Partenerilor

A. Drepturile

gii

obligafiile specifice Asociafiei de

liderul - parllener

re Durabilii in calitate de

(l)

Liderul - parttener are dreptul sd solicite partenerul din prezentul Acord famizarea
oricdror informafii, documente in scopul rcalizdri obiectivelor de investitii in
conformitate cu a.rt. 2 ale prezentului Acord.

(2) Liderul - pertener va beneficia de un drept de
imobilelor identilicate la art.2 din prezentul Acord.

(3) In cazul un'ui prejudiciu, membrii asocierii
realizate de cdtre oricare dintre pdrfile prezentului

cu titlul gratuit asupra

solidar pentru prejudiciile

B. Drepturile gi obligafiile specifice Oragului $tei'

Consiliul Local $tei

-

Partener

(l) Oragul $tei Consiliul Local $tei in calitate Partener are dreptul s[ solicite
scopul realizdrii obiectivelor de
pdr,tilor prezentuLlui Acord informafii qi documente
prezentului
Acord
investifii in confirrmitate cu art.2 ale

-

i un drept de folosinfd cu tiitlul
(2 Oragul $tei - Consiliul Local $tei - Partener va con
gratuit, in favoarea Asociafiei de Dezvoltare Durabi asupra imobilelor identificatre la
ilor.
art.2. din prezentul Acord, , pe perioada efectudrilor I

Art.6. PHti

(l)

Liderul de parteneriat gi partenerii igi cuprind in
creditelor de angajament gi creditelor bugetare in limi

I propriu sumele

necesare

sumei necesare finanfdrii valorii
asumate conform prevederilor

corespunzitoare activitdlii/activitaf lor proprii din pro
prezentului Acord;
asigurd finantarea tuturor
(2) Agen{ia de Dezvoltare Durabilb a Judelului B
izdrii obiectivelor de investifii in
lucriri lor/servi c;i i lor/bunuri I or, dupd caz, in scopul
in
limi
sumei de 450.000 lei. la caro se
prezentului
Acord.,
2
ale
cu
art.
conformitate
adaugi T.V.A.
Art. 7 . Rlspundlerea membrilor parteneriatului

(l) tn cazul unui prejudiciu

rdspunderea este soli
prejudiciul cauzzrt este legat de implementarea activi

intre parteneri in cazul in care
lor proiectului gi/sau indeplinirea

obiectivelor acestuia.
(2) Pentru neregrulile identificate in cadrul proiectului
emit pe numele entitifii care a efectuat cheltuieli

legislafiei

in

vigoare. Liderul

-

parteneriat

are

ificdrile qi titlurile de creanfii se
afectate de nereguli, confirrm
obligafia notificirii membrilor

parteneriatului cu privire la prejudiciile/neregulile

Art.

8. Dispozifiii finale

(l)

Orice modificare a prezentului Acord va fi valabild numai atunci cdnd este convenitl
is, prin act adifional la prezentul
de cltre ambele pi(i ale Acordului, consemnati in
Acord.

in leg6turd cu el, pddile vor
acest lucru nu este posibil vor

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul
incerca a le solutiona pe cale amiabild, iar in cazul in
fi solulionate de cdtre instantele de judecatl

sau

(3) Perfile sunt de acord ci prezentul Acord este

de legea romdn6.

tntocmit in 2 (doua) exemplare, in limba romdn6,
original pentru cererea de finanfare.

unul pentru fiecare parte gi un

OLTARE DURABILA

&
ARTENE&
T.

$rEr

LOCAL $TEr.
P

la Proiechrl de hotdrAre

ff. +L ainFoCZOtq

privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre U. T
$tei - Consiliul Local gtei 9i Agenfia
de Dezvoltare Durabild a Judefului Bihor in scopul reali ii obiectivelor de i estitiii constdnd
in
const6nd in reparalii internat, sistem de supravegh qi
de sport sintetic din cadml Liceului
Tehnologic,,(Jnirea", reparaJii instalatie electricd gi
ii internat din cadrul Colegiului Nalional
,,Avram Iancu" qi reperafii gi dotiri baz6 sportivd in cadrul $colii Gimnazial[,,Miron Prcmpiliu", din
oraqul $tei.

u.AT. $TEr

coNsrl,rul, LocAL

ASOCIATI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
,,AGENTIA DE DEZVOLTARE DI]RABILA A JI]DETULUI

sTEil

BIHOR'

Nr.

din

din

Contract de folosin(i cu

gratuit

incheiat astA2i...................... la

CONTR{CT TE
1.1.2. Oragul {itei, prin Consiliul Local gtei, cu
judeful Bihor, cod poqtal 415600, cod fiscal 4539114,
GFIEORGHE BALAJ, in calitate de co dant.
$i
1,2. Asociafiei de dezvoltare intercomunitarl
Judefului Bihor", cu sediul in
cipiul Oradea, str.
poqtal4 I 0223, C.U J. 3 5;3 63 87 4, legal repre zentathprin di
r. PARTILE

calitate de comodatar.

Au convenit sd incheie prezenful contract de comodat, cu

civil

gi a urmdtoarelor clauze:

II. TEMEIUL LEGAI-, AL

CONT

I in $tei, str. Andrei Muregeanu, nr.4B,
reprezentatd, prin Primar
dl. ruLIAN

-

Agenfia de Dezvoltare flurabill

a

Aradului, ffi.2, judelul Bihor, cod
executiv dl. VITALyOS IIARNA. in

dispozifiilor art. 2146-2157 Cod

CTULUI

2.1. Prezentul contract are urmdtorul temei legal:
- art.136 din Constitufia Romdniei, ublicatii;
- art.874 $i art. 875 din noul Cod Civil;
art. 45 alin. (3) din Legea m. 2t512001, legea
publice locale, repulblicati, cu
modificdrile gi completiirile ulterioare;
- Hotdrdrea Consiliului llocal al Oragului Vagcdu nr.
din
2019 privind aprobarea acordului de
parteneriat incheiat intre U.A.T gtei Consiliul Local
qi
ia de Dezvoltare lDurabild a
Judefului Bihor in scopul real:u,furii obiectivelor de investifii
in constdnd in reparafii internat,
sistem de supravegh gi teeren de sport
ic din cadrul
ui Tehnologic,,Unirea", reparafii
instalatie electricd qi reparafii intemat din cadrul Colegiului Nafional ,,Awam Iancu" gi reparafii gi
liu", din oraqul $tei.
- Acordul cu nr. de inrelgishue 1411119.06.2019 primit de la iceul Tehnologic,,Unirea"
fitei
- Acordul cu nr. de inrelgistrare 1664120.06.2019 primit de la
Nafional,,Awam Iarrcu" $tei
- Acordul cu nr. de inregistrare 1482121.06.2019 primit de $coala Gimnaziali,,Miron PompiliuL"
$tei

-

Ag

-

si

III. OBIECTUL CONI' CIULUI

3.1. Obiectul contractului il constituie realizarea obiectivelor

investilii constend in $tei

3.2. Comodantul impnumutd comodatarului in mod gratuit imobilele care fac obiectul prezentului
in reparatii din cadrul Liceului
contract, in scopul realizdrii obiectivelor de investilii
Tehnologic ,,IJnirea", reparalii instalafie electrici qi reparafi internat din cadrul Colegiului Nalional
,,Miron Pompiliu" , din oraEul $tei.
,,Avram Iancu" gi reparafii gi dotari in cadrul $colii Gi
iul public al Oraqului $ltei:

3.3. Imobilele care fac obiectul prezentului contract se afla in

aflat in domeniul public al oraqului $tei
- Imobilului - clidire Liceul Tehnologic ,,LJnirea"
in domeniului public al oraqului $tei
conform pozitiei nr. 82-.,{nexa nr. 8 -Inventarul bunurilor care
gi este situat in oraqul $tei pe str.Independenfei nr.l9,judeful Bihor.

-

-

clddire Colegiul Nafional ,,Awam
oraqului $tei, identificall prin nr.top.l187 inscris in CF 3444
nr.6, judeful Bihor.

Imobilului

- Imobilului

- clIdire Scoala Gimnaziala,,Miron

oraEului $tei, conform pozitiei nr.28 -Anexa nr.8-Inventarul
al oragului $tei gi este siLtuat in oragul $tei pe str.Nicolae

" $tei, aflat in domeniul Public al
situat in oraqul $tei str.Lucian Blaga
iliu" $tei, aflat in domeniul public

IV. DURATA CONTNUCTULUI
4.1. Partile au convenit sd incheie prezentul
incepAnd cu data semnirii lui de cdtre ambele parfi
4.2. Predarea irnLobilului cdtre comodatar va avea loc
executarea contractului, pe bazd de proces verbal de
4.3. Prin acordull pdrfilor, prezentul contract poate sd

al

ilor care aparfin domeniului public
rr.28,judeful Bihor.
comodat pe perioada investiliei

de

datdla oare incePe
pddi.
mire incheiat intre
qi inainte de termen.
data

v. OBLTGATIILE PA,RTILOR
5.1. Comodantu.l se oblig6:
predea
comodatanrlui imobilele pentru a putea rcaliza
a) sd

stifii;

la termenul convenit;
b) s[ nuJ impiedice pe comodatar s[ foloseasc[ imobilele
5.2. Obligaf iile comodatarului sunt urm[toarele :
lui contrat cu prudenfa gi diligenla
a) sd pdzeasci Ei sd conserve imobilele care fac obiectul
unui pun proprietar;
in conformitate destinatia determinatd
b) sd foloseascd imobil:le care fac obiectul prezentului
prin contract ori, in lipsd, dupd natura bunului;
c) comodatarul nu poate permite trnui te4 sd foloseasci imo lele care fac obiectul prezentrului contrat
decdt cu aprobarea prealabilS in scris a comodantului;
e) sd predea comodantuLlui imobilul la data finalizarii obiecti tui de investifii pentru care s-a incheiat
contractul.

VI. iNCETAREA CONTRACTULUI
6. 1. Prezentul contract inceteaza:
a) la implinirea termenului;
b) dacd una dintre pdrfi::
- cesioneazd drepturile qi obligafiile sale ftrI acordul celei
igi incalcd weuna dirrtre obligaliile sale, dup[ ce a fost
cealalti parte, ca o nouii nerespectare a acestora va duce la
c) alte carrze prevdzute de lege.
6.2. Ftezilierea prezentului contract nu va avea nici

-

intre pdrfi.

VII. FORTA MAJORA

izati printr-o notificare scrisd de cltre
ilierea lui;
efect asupra obligafiilor deja scadente

7.1. Nici una dintre parlile contractante nu
executarea in mod ne,corespunzdtor - total sau parfial prezentului contract, dlacl neexecutarea sau/si executarea
majord, afa cum este dtefinitd de lege.
7.2. Partea cale invocl forfa majord este obligatd
......"'....... (zile, ore) de la producerea evenimenhrlui gi
limit6rii consecinfelor lui.
7.3. Dacd, in termen de ................ zile de la
pi(ile au ........
(zile, ore) dreptul sd-gi notifice
ftr[ ca vreuna dinfte ele sE pretindd daune-interese.
7.4. Cazil fortuit sau de forfd majori exclude rds
putut prevedea pericolul, nu a folosit imobilul conform
la termen.

de neexecutarea la tennen sau/si de
oricirei obligafii care ii re.yine in baza
igaliei respective a fost cauzatd, de foda

notifice celeilalte pIrfi, in termen de
ia toate mdsurile posibile in vederea
evenimentul respectiv mu inceteazd,
de plin drept a prezentrnlui contract
comodatarului, dac6 acesta nu a
iei gi dacd nu l-a restituit crcmodantului

VIII. NOTIFICARILN IXTNN PANrr
8.1. in accepfiiunea pirfilor contractante,

orice
ificare adresat[ de una dirntre acestea
celeilalte este valabil irndeplinitd dacdva fi transmisd la
I prevdzut in partea inLtroductivd a
prezenfului contract.
8.2. In cazul in care notificarea se face pe cale
ea va fr transmisd prin scrisoare
recomandat6 cu confinnare de primire (AR) qi se considerd
mitd de destinatar la data m,entionatd de
oficiul pogtal primitor pe aceastil confirmare.
8.3. Dacd notificarea se trimite de pe telefax, ea se considerd primitl in prima z:i lucrdtoare
dup[ cea in care a fost expediatd.
8.4. Notificirile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre p[rfi darc6 nu sunt
confirmate prin intermr:diul uneia dintre modaliti{ile
la alineatele precedente.

IX. SOLUTIONARE,{ LITIGIILOR
9.1. Parfile au convenit ca toate neinfelegerile
ind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea gi incetarea acesfuia sd fie rezolvate pe cale amiabila de ele.
9.2.ln cazul in care rezolvarea evenfualelor litigii nu este posibilS pe cale amiabild, pdrfile se
vor adresa instanfelor judecitoregti.

X. CLAUZE f,'INALE,
10.1. Modificarea prezentului contract se face
contractante.
10.2. Prezentul contract, impreuni cu anexele sale

prin act adifional tncheiat ilntre pirfile

fac parte integrantd din cqprinsul siu,
reprezintl, voinfa pdrlilor gi inlSturd orice alti infelegere verbald dintre acestea. antr:rioari sau
ulterioard incheierii lui.
10.3. Prezentul r;ontract s-a incheiat in doud exem
cdte unul pentru fiecare panle.
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