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CONTRACT DE COMODAT 
 
 
 

Capitolul I: PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
Art. 1. Prezentul contract se încheie între: 
________________________________________________________________________ 

domiciliat în localitatea __________________, strada ______________________ nr. _________ 
bl. ________, sc. _________, etaj ________, ap. ________, județul _______________________ 
posesor al C.I. seria ______ nr. _______________, eliberată de __________________________ 
la data de ____________________, CNP __________________________________________, 
în calitate de COMODANT şi 

________________________________________________________________________ 
domiciliat în localitatea __________________, strada ______________________ nr. _________ 
bl. ________, sc. _________, etaj ________, ap. ________, județul _______________________ 
posesor al C.I. seria ______ nr. _______________, eliberată de __________________________ 
la data de ____________________, CNP __________________________________________, 
în calitate de COMODATAR. 
 

Capitolul II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
Art. 2. Obiectul prezentului contract îl constituie cedarea, de către comodant, cu titlu 

gratuit, a dreptului de folosinţă asupra autoturismul marca ______________________________, 
nr. de înmatriculare _________________, serie şasiu ________________________________, 
aflat în proprietatea comodantului, în vederea efectuării de către comodatar a navetei (respectiv a 
deplasării dus-întors a comodatarului din localitatea de domiciliu/reşedinţă într-o altă localitate 
unde este situată unitatea de învăţământ/unitatea de învăţământ special/centrul de resurse şi 
asistenţă educaţională, la care acesta îşi are locul de muncă), în conformitate cu dispozițiile 

Hotărârii Guvernului nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a 
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat. 

 

Capitolul III: DURATA CONTRACTULUI 
 
Art. 3. Prezentul contract se încheie pe o perioada de 1 an, începând cu data de 

______________, dată la care comodatarul intră în folosinţa efectivă a bunului. 
 

Capitolul IV: CONŢINUTUL CONTRACTULUI 
 
Art. 4. Drepturile comodantului sunt: 
a. de a denunţa unilateral contractul conform art. 8, în cazul în care comodatarul nu-şi 

respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract; 
b. de a i se restitui bunul, la încetarea prezentului contract; 
c. de a exercita, în cazul refuzului de restituire a bunului de către comodatar, acţiunea 

reală în revendicare sau o acţiune personală derivată din contract. 
Art. 5. Drepturile comodatarului sunt: 
a. de a i se asigura de către comodant folosinţa bunului pe toată durata contractului; 
Art. 6. Comodantul se obligă: 
a. să remită autoturismul la data semnării contractului comodatarului; 
b. să suporte riscul pieirii fortuite a bunului. 
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Art. 7. Obligaţiile comodatarului sunt: 
a. să se îngrijească de conservarea bunului ca un bun proprietar; 
b. să folosească bunul potrivit destinaţiei sale; 
c. să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile privind buna funcţionare și utilizare a 

acestuia; 
 

Capitolul V: DENUNŢ UNILATERAL 
 
Art. 8 (1) Comodantul are dreptul să denunţe unilateral contractul pentru neexecutarea 

culpabilă a acestuia de către comodatar. 
(2) Denunţul unilateral nu trebuie precedat de notificare şi este însoţit de plata daunelor 

calculate după aprecierea părţii care nu a primit executarea întocmai a obligaţiei contractuale. 
 

Capitolul VI: ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 
Art. 9. Prezentul contract încetează: 
a. prin ajungerea la termen; 
b. prin predarea bunului de către comodatar comodantului; 
c. prin denunţarea unilaterală de către una dintre părţi, pentru neexecutarea culpabilă a 

contractului de către cealaltă parte; 
d. în caz de deces al uneia dintre părți; 
e. prin acordul părţilor. 

 

Capitolul VII: FORŢA MAJORĂ 
 
Art. 10 (1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării 

necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. 
(2) Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil 

şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să-şi execute 
obligaţiile asumate. 
 

Capitolul VIII: SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 
Art. 11. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la 

validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea prezentului contract, se va soluţiona pe cale 
amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil,  soluţionarea litigiului se va face de către 
instanţele judecătoreşti competente. 
 

Capitolul IX: ALTE CLAUZE 
 
Art. 12. Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, care va constitui 

parte integrantă a acestuia. 
Art. 13. Eventualele cheltuieli ocazionate de încheierea prezentului contract vor fi 

suportate de către comodatar. 
 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ___________________________, în 3 exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru unitatea de învățământ unde își are 
comodatarul locul de muncă. 
 
   

COMODANT         COMODATAR 
 ____________________        ________________________ 
 

(nume complet + semnătură)   (nume complet + semnătură) 


