FORMULAR F05-PO-EU– Anexa 5: Contract de comodat

CONTRACT DE COMODAT
Părțile contractante:
1. Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timișoara cu sediul în Timișoara – Piața Iancu
Huniade nr. 3,reprezentată prin d-na Mioc Adina Daniela având funcția de director în calitate de
comodant,
și
2. Dl/D-na

___________________________________________________________domiciliul

în _____________________________, str. __________________________, nr. ___, bl. __, sc. ___,
et.

___,

ap.

___

identificat

CNP_______________________,

cu
telefon

C.I.,

seria

______,

nr.________________,

_______________________

e-mail

___________________________în calitate de elev major, respectiv părinte/ tutore/ reprezentant legal
al elevului minor din clasa a a unității de învățământ , în calitate de comodatar, au convenit la
încheierea prezentului contract de comodat, cu respectarea dispozițiilor art. 2146-2157 Cod Civil și a
următoarelor clauze:
3.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Obiectul contractului îl constituie bunul care se acordă comodatarului de către comodant,
sub formă de împrumut, pentru a fi folosit gratuit în scopuri exclusiv educative: laptop model
identificat cu seria nr. aflat în dotarea unității de învățământ.
Art. 2. Predarea-primirea bunului se realizează în baza unei cereri scrise și a unei declarații pe
proprie răspundere a comodatarului (elev major sau, după caz, părinte/ tutore/ reprezentant legal al
elevului minor), potrivit căreia familia sau elevul beneficiar, după caz, nu deține un desktop, laptop
sau tabletă.

III. DURATA CONTRACTULUI
Art. 3. Părțile au convenit sa încheie prezentul contract de comodat pe termen de luni/ ani,
începând cu data încheierii lui, cu posibilitate de prelungire până la finalizarea de către elev a studiilor
în unitatea de învățământ respectivă.
Art. 4. In cazul în care elevul care beneficiază de bun se transferă la altă unitate de învățământ
sau nu mai este înmatriculat la unitatea de învățământ de la care a primit în folosință gratuită laptopul,
acesta va preda bunul unității de învățământ de la care l-a primit.

IV. DREPTURILE COMODANTULUI

Art. 5 Drepturile comodantului sunt:
a) Să solicite rezilierea contractului în cazul în care comodatarul nu respectă obligațiile
prevăzute în prezentul contract;
b) Să ceară restituirea bunului înainte de împlinirea termenului stipulat în prezentul contract,
atunci când comodatarul se transferă la altă unitate de învățământ sau nu mai este înmatriculat la
unitatea de înv
ățământ de la care a beneficiat de obiectul prezentului contract.
V. OBLIGAȚIILE COMODANTULUI
Art. 6. Comodantul se obligă:
a) Să cedeze comodatarului dreptul de folosință gratuită a bunului și să nu îl împiedice să
folosească bunul până la termenul stabilit;
b) Să suporte prejudiciul suferit de comodatar, dacă avea cunoștință de vicii ascunse ale bunului
și de care nu l-a prevenit pe comodatar, conform art. 2152 Cod Civil.

VI. DREPTURILE COMODATARULUI
Art. 7. Comodatarul are dreptul de folosință gratuită a bunului până la termenul stabilit, cu
condiția respectării obligațiilor asumate prin prezentul contract.
VII. OBLIGAȚIILE COMODATARULUI
Art. 8. Comodatarul se obligă:
a) Să se îngrijească de conservarea bunului dat în folosință gratuită ca un bun proprietar;
b) Să întrebuințeze bunul numai pentru destinația determinată de natura lui;
c) Da suporte prejudiciului apărut ca urmare a deteriorării sau pierderii in tot sau in parte a
bunului, dacă nu se dovedește că deteriorarea sau pieirea s-au produs fortuit sau că deteriorarea este
consecința folosirii potrivit destinației și fără culpă din partea sa;
d) Să nu încredințeze bunul cu orice titlu unei terțe persoane;
e) Să restituie la termenul stabilit bunul primit sub formă de împrumut;
VIII. FORȚA MAJORĂ
Art. 9. Niciuna din părțile contractante nu răspunde pentru neexecutarea la termen și/sau pentru
executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligației respective
a fost cauzată de cazul fortuit sau forță majoră, așa cum sunt definite în lege.
Art. 10. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel
care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
Art. 11. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

IX. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
Art. 12. Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții
lor.
Art. 13. În cazul în care nu este posibilă soluționarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor
adresa instanțelor judecătorești de drept comun competente din România.

X. CLAUZE FINALE
Art. 14. Prezentului contract îi sunt aplicabile prevederile Codului Civil, precum și celelalte
reglementări în vigoare în materie.
Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, _______________________ în 2(două)
exemplare originale, ambele având aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

Comodatar,

Comodant,

Nume, prenume, semnătură

Director,
Prof. Mioc Adina Daniela

