CONTRACT DE COMODAT
Nr....../..................

I. PĂRŢILE
S.C. ......................................................... S.R.L. cu sediul social in ..................................... str.
.............................................................. nr. ......, bloc ..........., scara ................, etaj ..........., ap.
......,sectorul ......, avand codul unic de inregistrare nr. ........................... si numar de ordine in
registrul comertului ......../............./........., contul nr. ..........................................................deschis la
..........................................., telefon ........................................, fax ..........................................,
reprezentata prin ..........................................................., cu functia de .................................., în
calitate de comodant,
si
S.C. ......................................................... S.R.L. cu sediul social in ..................................... str.
.............................................................. nr. ......, bloc ..........., scara ................, etaj ..........., ap.
......,sectorul ......, avand codul unic de inregistrare nr. ........................... si numar de ordine in
registrul comertului ......../............./........., contul nr. ..........................................................deschis la
..........................................., telefon ........................................, fax ..........................................,
reprezentata prin ...................................................................., cu functia de .................................., în
calitate de comodatar,
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă a/al
............................................., marca..............................................., seria................................, nr. de
inmatriculare.................................
III. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o perioada de ........................... începând cu ...................... pana
la..................................
IV. CONŢINUTUL CONTRACTULUI
Drepturile comodantului:
- să ceară rezilierea contractului în cazul în care comodatarul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în
prezentul contract.
Drepturile comodatarului:
- să i se asigure de către comodant folosinţa bunului pe toată durata contractului;
- să ceară restituirea sumelor plătite de acesta pentru conservarea bunului
- să reţină bunul până când comodantul îi va remite cheltuielile de conservare a bunului

Obligaţiile comodatarului:
- să se îngrijească de bunul împrumutat întocmai ca proprietarul acestuia;
- să folosească lucrul potrivit destinaţiei sale;
- să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinţei acestuia, neavând dreptul
să ceară restituirea acestora de la comodant;
- să restituie bunul împrumutat la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract.
V. SUPORTAREA RISCURILOR
Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieirii bunului în următoarele cazuri:
- întrebuinţarea lucrului contrar destinaţiei determinată prin natura lui sau prin convenţie;
- prelungeşte folosinţa după scadenţă şi nu dovedeşte că lucrul ar fi pierit şi la comodant;
- dacă comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat prin înlocuirea acestuia cu un bun al său
dacă, ambele lucruri fiind în pericol, a scăpat lucrul sau lăsând să piară cel împrumutat, indiferent
de valoarea celor două lucruri;
- lucrul a fost evaluat în momentul contractării.
În celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii lucrului este suportat de comodant
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri:
- prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract:
- prin trecerea termenului prevăzut în contract:
- prin reziliere, în cazul nerespectării obligaţiilor de către comodatar;
- prin decesul comodatarului.
VII. FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor
asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa
părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile
să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în
maximum 5(cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizare asupra
efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de
la apariţie.
Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de
Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.
Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6(şase) luni, fiecare partener poate
renunţa la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una dintre părţi nu are dreptul
de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile pana
la această dată.
VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea,
interpretarea, executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona de către instanţele
judecătoreşti competente.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi ........... în ............ exemplare

Comodant ...........................

Comodatar ..........................

