
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA BOGHIŞ 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 22 

Din data de 15 aprilie 2021 

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu  

aflat în domeniul public al Comunei Boghiș 

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în ședința ordinară de azi 15 aprilie 2021 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 1790 din 31.03.2021 al primarului comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 1897 din 07.04.2021 al Compartimentului juridic și resurse 

umane; 

- raportul de avizare nr. 1996 din 14.04.2021  al comisiei de specialitate;  

- prevederile art. 874 alin. (1) din Codul civil, republicat cu modificările ulterioare; 

- prevederile art. 108 lit. d),  ale art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 349 și art. 350 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită, pe o durată de 10 ani, a unui spațiu situat în 

Clădirea administrativă, proprietate publică a Comunei Boghiș, cu datele de identificare 

prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, către Inspectoratul de 

Poliție Județean Sălaj, în vederea folosirii acestuia ca post de poliție. 

 Art.2. Predarea-primirea imobilului se va face prin proces-verbal în termen de maxim 60 

de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 

 Art.3. Cheltuielile de întreţinere și plata utilităților vor fi suportate de Inspectoratul de 

Poliție Județean Sălaj.  

 Art.4. Obligațiile Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, modalitățile de angajare a 

răspunderii și sancțiunile sunt prevăzute în Contractul de comodat – Anexa nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Boghiș. 

 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj; 

- Primarul comunei Boghiș; 

- Cetățenii comunei prin afișaj; 

- Dosarul şedinţei. 
 

 

  PREȘEDINTE                              CONTRASEMNEAZĂ                 

    DE ȘEDINȚĂ                  SECRETAR GENERAL 

   KOVÁCS BÉLA                                       FARCAȘ MIHAELA-MARIA 
 



ANEXA Nr. 1  

la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boghiș nr. 22  

din data de 15 aprilie 2021 

 

 

 

 

 

Datele de identificare ale spațiului dat în folosință gratuită către  

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj 

 

 

 

 

 

Denumirea 

bunului/ 

Adresa 

Datele de identificare Valoare de inventar Utilități 

Spațiu în suprafață 

de 14,62 mp, situat 

în Com. Boghiș, 

Sat. Boghiș nr. 156, 

Jud. Sălaj  

Spațiu în suprafață de 14,62 mp, 

situat la parterul imobilului 

,,Clădire administrativă”, 

proprietate publică al comunei 

Boghiș, înscris în CF nr.  50156 

Boghiș 

Valoarea totală a 

clădirii este  

496.660,00 lei, din 

care valoarea 

spațiului în suprafață 

de 14,62  mp dat în 

folosință gratuită este 

24.366,28 lei 

energie 

electrică 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE                             CONTRASEMNEAZĂ                     

        DE ȘEDINȚĂ                 SECRETAR GENERAL 

              KOVÁCS BÉLA                                     FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 2  

la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boghiș Nr. 22  

din data de 15 aprilie 2021 

 

 

 

CONTRACT DE COMODAT 

Încheiat azi  

……………… 

 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Între 

1.1. Comuna Boghiș, CUI 17780391 cu sediul în Com. Boghiș, Sat. Boghiș, nr.152, Jud. 

Sălaj reprezentată prin Primar Bernáth István, în calitate de comodant, pe de o parte, 

 

și  

 

 1.2.  Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, CUI ......................... cu sediul în Mun. Zalău, 

Str. Tudor Vladimirescu, nr.14, Jud. Sălaj, reprezentat prin ...................................................,  în 

calitate de comodatar, 

 

 În temeiul art. 874 alin. (1) și art. 2146 din Codul civil, republicată cu modificările 

ulterioare, art. 108 lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului local nr. 22 din 15 aprilie 2021 privind 

aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu aflat în  domeniul public al Comunei Boghiș, a 

intervenit prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

 2.1. Obiectul contractului îl constituie darea în folosință gratuită a unui spațiul în 

suprafață de 14,62 mp, situat în Com. Boghiș, Sat. Boghiș nr. 156, Jud. Sălaj, la parterul 

imobilului ,,Clădire administrativă”, proprietate publică al comunei Boghiș, înscris în CF nr.  

50156 Boghiș.  

 2.2. Spațiul care face obiectul prezentului contract se află în circuitul civil, nu este 

sechestrat sau urmărit. 

 2.3. Spațiul dat în folosință va fi folosit de comodatar ca Post de poliție. 

 2.4. Predarea-primirea obiectului contractului se va efectua pe bază de proces-verbal, care 

va constitui anexa la prezentul contractul de comodat. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

 

 3.1. Părțile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe o durată de 10 ani, cu 

posibilitatea de prelungire doar prin act adiţional.  

 3.2. Predarea spațiului către comodatar va avea loc la data de ................, data la care 

începe executarea contractului. 

 3.3. Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen sau 

prin denunţarea unilaterală de către comodant atunci când interesul public legitim o impune. 

 

 



 IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

 4.1. Comodantul se obligă: 

a) să predea comodatarului spațiul liber; 

b) să nu îl împiedice pe comodatar să folosească spațiul până la termenul convenit; 

c) să restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea spațiului; 

d) să plăteasca despăgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaște, dar nu le-a 

adus la cunoștința comodatarului, conform art. 2152 Cod civil. 

 4.2. Obligațiile comodatarului sunt următoarele: 

a) să conserve spațiul și să se îngrijească de el ca un bun proprietar; 

b) să foloseasca spațiul conform destinatiei sale; 

c) să suporte toate cheltuielile de folosință ale spațiului (cheltuieli de intretinere, energie eletrică, 

eventuale reparații), precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosire; 

d) să permită accesul comodantului pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;   

e) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui; 

f) la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce 

a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, şi liber de orice sarcini. 

 

 V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

 5.1. Prezentul contract încetează: 

a) la împlinirea termenului; 

b) dacă una dintre părții: 

 – cesionează drepturile și obligațiile sale făra acordul celeilalte părți; 

 – își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată printr-o notificare 

scrisă de către  cealaltă parte ca o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui; 

c) alte cauze prevăzute de lege. 

 5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja 

scadente între părti. 

 

 VI. FORȚA MAJORĂ 

 

 6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau /și de 

executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza 

prezentului contract, dacă neexecutarea sau/și executarea obligației respective a fost cauzată de 

forța majoră, așa cum este definită de lege. 

 6.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 

3 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 

consecințelor lui. 

 6.3. Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, 

părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre 

ele să pretinde daune-interese. 

 6.4. Cazul fortuit sau de forța majoră exclude răspunderea comodatarului, dacă acesta nu 

a putut prevedea pericolul, nu a folosit spațiul conform destinatiei și dacă nu l-a restituit 

comodantului la termen. 

  

 

 

 

 



 VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI 

 

 7.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a 

prezentului contract. 

 7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă prin scrisoare 

recomandată  cu  confirmare  de  primire  si  se  consideră  primită  de  destinatar  la  data 

menționată de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 

 7.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se consideră primită în prima zi 

lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

  

 

 VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

 

 8.1. Părțile au convenit ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 

ele. 

 8.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, 

părțile se vor adresa instanțelor judecătorești. 

 

 IX. CLAUZE FINALE 

 

 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile 

contractante. 

 9.2 Paza spațiului dat în folosință gratuită şi asigurarea mijloacelor de prevenire şi 

stingere a incendiilor cade în răspunderea comodatarului. 

 9.3. Constituie contravenţii dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie 

considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, încălcarea prevederilor 4.1 și 4.2 din prezentul 

contract, care se sancționează conform prevederilor art. 352 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

  9.4 Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

 

 

 

      COMODANT                                                               COMODATAR 

               Comuna Boghiș       Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj 

            Reprezentată prin,             Reprezentată prin, 

                      Primar       ......................... 

          BERNÁTH ISTVÁN      ………………. 

 

 

 

 
 

  PREȘEDINTE                              CONTRASEMNEAZĂ                 

    DE ȘEDINȚĂ                  SECRETAR GENERAL 

  KOVÁCS BÉLA                                       FARCAȘ MIHAELA-MARIA 
 


