
CONTRACT DE COMODAT nr. 18/, / "

mun. Chiqiniu 12 septembrie 2017

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. IMSP Spitalul Clinic Municipal Bilti, in persoana directorului Serghei
ROTARI, care activeazd"inbaza Regulamentului, nr. de inregistrare 1003602150732
din I 1.12.2003 in calitate de "Comodant", pe de o parte, gi, IMSP "Institutul de

Nleclicini Urgenti", in persoana directorului Mihail CIOCANU, care activeazd" in
baza Reguiamentului, nr. de inregistrare 1003600152606 drn22.12.2003, in calitate de

"(lomodatar", pe de altd, parte, au convenit sd incheie prezentul Contr:act de

c orno dat, cu respec tar ea urmdto arelor clauze :

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Comodantul transmite spre folosinld comodatarului, autoturismul,

proprietate personala, marca Mercedes Sprinter 312D, tip Vagon, nr. de inrnatriculare

QJD 328, nr. de identificare aI vehiculului ryfN WDB9034711P900034, nr.

caloseriei WDB90347I1P900034, capacitate cilindricd a motorului 2874 cmc.,
culoare Combinate, an de fabricatie 1999, autoturism aflat in buna stare de

functionare, care nu este sechestrat sau urnarit, in scopul prestdrii ser:viciilor de

transport Centrului Perinatologic din cadrul IMSP SCM B6lfi, in vederea prestdrii
scrviciilor medicale, atribuite conform atributiilor func{ionale, din contul qi riscul
(bmodatarului

2.2. Comodatarul are dreptul sa foloseasca autoturismul pe drumurile publice
din !ar6 qi din strdinatate, f};rd, acordul prealabil al cornodantului.

2.3.Termenul Contractului de comodat se stabileqte de la 12.09.2017 pin6 la
12.09.2018.

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARUI-ON
3.2. Comodantul se oblig6:

a) sb predea spre folosintd comodutarului autoturismul mai sus mentionat;
b) sa nu instrdineze autoturismul pe toate durata prezentului contract;
c) si solicite comodalarului, pe toata durata contractului sa se foloseasca de

autoturism ca un bun proprietar.
3.3. Cornodantul are dreptul s6 efectueze periodic contlolul utilizarii bunurilor

tlzrnsmise in comodat. In cazul depist[rii unor incdlcdri ale clauzelor prezentului
contract el poate obliga comodatarul sd inldture incdlcdrile comise.

3.4. Comodatarul se obliga:
a) sd ceard. Ei sd obtind spre folosintd autoturismul care face obiectnl
prezentului contract;
b) sa foloseasc[ bunul comodat, conform destinaliei indicate in contract;
c) sa inregistreze dreptul de comodat in organele publice de speciaiitate;
d) sd asigure stationarea bunului transmis in comodat in cadrul Centn-rlui



I

Perinatologic Bdlli;
e) sd foloseascd autoturismul ca un bun proprietar, sa efectueze reparatri
curente si sd nu transmitd dreptul de folosinta unei terte persoane;

0 sd suporle toate cheltuielile pentru buna functionare a autoturismului,
inclusiv impozitele, taxele legate de controlul tehnic qi asigurdrile de

rdsnundere civild auto:
i g) sd suporte toate riscurile in caz de distrugere sau avariere a autoturismului

folosit;
h) va suporta toate pagubele si va fi unic responsabil pentru orice dauna sau

vatamare produsa unui tert de pe urrna folosirii bunului transmis in comodat;

i) sd facd toate demersurile necesare pentru ca dreptul de propri etate al

comodantului sa fie respectat pe toata durata contractului;
j) sd presteze servicii de transport Centrului Perinatologic, in vederea prestdrii

serviciilor medicale, atribuite conform atributiilor funclionale, prin intermediul
Serviciului AVIASAN, din contul qi riscul Comodatarului;
k) sd restituie Comodantului bunul comodat in termen de 30 zile de la data

incetdrii efectelor contractului de comodat intr-o stare bund, linindu-se cont de

uzura normativd, care s-a produs pe parcursul comodatului.
3.3. Comodatarul are dreptul sd foloseascd bunul primit in comodat, in scopul

executdrii obligatiunilor contractuale prevdzute la pct. 2.1.

TV. CONDITIILE DE MODIFICARE $I REZILIERE A CONTRACTULUI
4.1. Modificarea clauzelor Contractului de comodat, prelungirea sau rezilierea lui

se efectueazd, cu acordul pdrlilor contractante.
4.2. Comodatarul, care respectd obligaliile stipulate in Contract, are prioritate in

caz cle prelungire a termenului Contractului de comodal,vr-za-vi de terfele persoane.

4.3. Contractul de comodat poate fi reziliat la cererea pS4ilor in urmdtoarele
caz.uri

4.3 .1. incdlcarea de cdtre cealaltd parte a clauzelor prezentului Contract;
4.3.2. Folosirea bunului comodat de cdtre Comodatar in alte scopuri decit cele

stipulate in prezentul Contract;
4.3.3. Darea in suboomodat a bunului care constituie obiectul prezentului

Contract frrd acordul scris al Comodantului:

V. DISPOZTTIT FINALE
5.1. Contractul de comodat cu modificdrile acestuia sint valabile numai dupd

inrcgistrarea lui de cdtre organul abilitat.
5.2. Modificdrile gi completdrile in prezentul Contract vor fi efectuate cu acordul

ambelor pa4i.
5.3. In cazul nerespectdrii obliga{iilor contractuaie, p64ile poartd r[spundere in

conformitate cu legislalia Republicii Moldova.
5.4. Comodatarul poartd rdspundere patrimoniald pentru deteriorarea bunului

comodat.
5.5, Litigiile apdrute la incheierea, executarea, modificarea clauzelor gi rezilic-:-r--.

Contractului se examineazd de instanla judecdtoreascd competentd.
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5.6. Daca la expirarea termenului indicatinpct.2.3
din Parli nu va anunla rezelierea Contractului, el se
pe 1 an de zile.
5.7. Contractul este intocmit in 2 (doud) exemplare,

a prezenlului Contract, nici
considerd prelungit automat

fiecare avind aceeagi putere
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VII. DATELE, BANCARE $I ADRESELE JURIDICE ALE PANTTT,ON

scM Bntti Director I SP IMU


