
 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unui autoturism de teren achiziționat în cadrul 

implementării proiectului ”Revizuirea Planului de Management al Ariilor Naturale Protejate 

ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și 

Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33” 

 

 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară;  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 4539/21.02.2023 al Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare 

Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională prin care se propune darea în folosință gratuită a unui 

autoturism de teren achiziționat în cadrul implementării proiectului „Revizuirea Planului de 

Management al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenta Jiu-

Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Dranic-2391 și Pădurea Zaval-

IV.33”, cod SMIS 150549, Raportul de specialitate al Serviciului juridic nr. 4544/21.02.2023, precum 

și avizul comisiilor de specialitate,  

- Ghidul Solicitantului, Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 4 - Protecția 

Mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a 

siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.1. ”Creșterea gradului de protecție și conservare a 

biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”, apel de 

proiecte POIM/800/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea 

ecosistemelor degradate/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea 

ecosistemelor degradate, 

- Contractul de finanțare nr. 1184/17.03.2022  încheiat între Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POIM, Unitatea Administrativ-

Teritorială Județul Dolj, lider în cadrul parteneriatului cu Universitatea din Craiova. 

- Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 62/24.02.2022 privind aprobarea proiectului 

„Revizuirea Planului de Management al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, 

ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer 

Dranic-2391 și Pădurea Zaval-IV.33” 

În baza art. 173 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. b), art.2146-2157 Cod civil, art. 182 alin.(1) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită, pe perioada 7 ani  a unui autoturism de  teren, marca Dacia 

Duster Prestige TCE 150 4WD, serie VF1HJD40370010614/l111111, an fabricație 2022, aflat în 

proprietatea privată a județului Dolj, către Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și 

Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj. 

 

 

 

 

 
C O N S I L I U L  J U D E Ţ E A N  D O L J  

 



 
Art.2. Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj va utiliza 

bunul dat în folosință gratuită în scopul creșterii capacitații instituționale de administrare a ariilor 

naturale protejate în vederea aplicării unui management integrat eficient, necesar pentru deplasarea în 

teren, în puncte cât mai îndepărtate din interiorul ariilor protejate, pe drumuri forestiere, pentru 

monitorizarea speciilor și habitatelor, precum și activități de paza, control, igienizare și amenajare a 

traseelor turistice și tematice. 

 

Art.3. (1) Se aprobă modelul de contract de comodat și proces-verbal de predare primire, prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în temeiul căruia se va transmite dreptul de 

folosință gratuită a bunului menționat la art. 1. 

(2) Drepturile și obligațiile părților, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiunile sunt 

prevăzute în contractul de comodat ce urmează a fi încheiat cu Centrul Județean pentru Protecția 

Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj. 

 

Art.4.  Predarea - primirea autoturismului de teren se va face pe bază de proces-verbal de predare-

primire, conform modelului prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

semnarea contractului de comodat. 

 

Art.5. Se mandatează domnul Președinte, Dorin-Cosmin Vasile să semneze în numele și pentru 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj, contractul de comodat cu Centrul Județean pentru 

Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj. 

 

Art.6. (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Centrul Județean pentru Protecția 

Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 (2) Prezenta hotărâre se comunică Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte 

cu Finanțare Internațională, Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală 

Durabilă Dolj. 
    

 

 

 

 

 Nr.________                                                 Adoptată la data de____________________  

 

 

 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,  

      PREŞEDINTE,                                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                     

 

 DORIN-COSMIN VASILE                             CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ                                                          SE APROBĂ, 
D.A.E.D.R.P.F.I.                                                                                  PREŞEDINTE, 

 

                                                                                                  DORIN-COSMIN VASILE 
Nr. 4539/21.02.2023 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

a proiectului de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unui autoturism de teren 
achiziționat în cadrul implementării proiectului ”Revizuirea Planului de Management al Ariilor Naturale 

Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și 
Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33” 

 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ, in calitate de Beneficiar-Lider în parteneriat cu Universitatea din Craiova 
implementează proiectul ”Revizuirea Planului de Management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 
Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-
IV.33”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) - Axa Prioritară 4 - 
Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare 
a siturilor poluate istoric - Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a 
biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”. 

Contractul de finanțare nr.1184/17.03.2022 a fost încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POIM, Unitatea Administrativ-Teritorială Județul 
Dolj, lider în cadrul parteneriatului cu Universitatea din Craiova. 

Obiectivul general al proiectului vizează revizuirea Planului de Management al ariilor naturale 
protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile 
naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval- IV. 33 și a Regulamentului Sitului de importanță 
comunitară ROSCI0045 Coridorul Jiului și a ariilor de protecție specială avifaunistică ROSPA0010 Bistreț și 
ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunăre și a rezervațiilor naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval - 
IV.33, pentru garantarea continuității unui management eficace. 

Printre obiectivele specifice ale proiectului, obiectivul specific 3 vizează îmbunătățirea capacității 
administrative și instituționale a Administrației Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, 
ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și 
Pădurea Zăval- IV.33 

Administrarea acestor arii naturale protejate este realizată de către Centrul Județean pentru 
Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, instituție publică de interes județean, așa cum a 
fost stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 216/24.08.2016, în scopul îndeplinirii obligațiilor 
asumate prin contractul de administrare al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 
Confluenta Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval- 
IV.33, nr.12/30.03.2011, încheiat de către Consiliul Județean Dolj cu Ministerul Mediului si Schimbărilor 
Climatice, a Actului Adițional nr. 1/2017 la acest contract încheiat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale 
Protejate (ca urmare a HG 997/2016 privind organizarea si funcționarea ANANP), precum si a Actului Adițional 
nr. 2/2021 privind prelungirea cu o durata de 10 ani a valabilității contractului de administrare nr. 12/2011. 

 În cadrul proiectului ”Revizuirea Planului de Management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 

Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33” 

a fost achiziționat un autoturism de teren, marca Dacia Duster Prestige TCE 150 4WD, număr de identificare 

VF1HJD40370010614, an fabricație 2022, număr de înmatriculare DJ-46-SCI,  prin contractul de furnizare nr. 14 

din 07.02.2023, încheiat cu S.C. Renault Commercial Roumanie S.R.L., privind furnizarea de „Autoturism de 

teren”. 

 Valoarea autoturismului achiziționat prin proiectul sus-menționat este de 113.132,63 lei, cu TVA inclus. 

  



Administrația ariei (ariilor) are obligația să asigure conservarea biodiversității și a resurselor naturale, 

prin implicarea în activități de educație ecologică, de susținere a infrastructurii turistice, de pază, control și 

monitorizare a stării de conservare pentru speciile și habitatele pentru care a fost desemnată aria protejată. 

Pentru a putea îndeplini aceste obligații, membrii echipei din Administrarea ariilor, pe lângă propria pregătire 

profesională și anumite resurse financiare, au nevoie de echipament adecvat. Acesta asigură eficiența 

desfășurării activităților și sarcinilor care le revin. Din această perspectivă, echipamentele și bunurile propuse 

pentru achiziționare în cadrul proiectului sunt: Autoturism teren 4x4: argumentele pentru achiziționarea 

acestuia sunt suprafața foarte mare a Ariilor protejate și complexitatea extraordinară a habitatelor și speciilor 

conservate aici; numărul redus de agenți de teren și lipsa unui mijloc de transport pentru activitățile de pază, 

control și monitorizare (deși Administrația are pe inventar mașină, aceasta nu poate acoperii toată suprafața 

ariilor); existența unor drumuri forestiere ar asigura căile de acces, cu acest autoturism, către puncte mai 

îndepărtate în interiorul ariilor protejate, agenții de teren având astfel suportul pentru activități periodice de 

curățare a parcelelor greu accesibile din parc (mai ales după inundații când sunt aduse cantități mari de 

deșeuri din amonte pe Valea Jiului) sau pentru paza și curățarea zonelor cu activitate turistică intensă și deci 

cu impact antropic relevant pentru specii și habitate. Scopul principal al acestui autoturism este deci cel de 

pază și control, igienizare și amenajare a traseelor turistice și tematice, de monitorizare a speciilor și 

habitatelor mai vulnerabile, care necesită date periodice în legatură cu starea lor de conservare. Pentru 

monitorizare autoturism 

În vederea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor, autoturismul achiziționat ca urmare a implementării 
proiectului, trebuie să se afle în folosința beneficiarului final, Centrul Județean pentru Protecția Naturii, 
Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, administratorul ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, 
ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și 
Pădurea Zăval- IV.33, motiv pentru care propunem darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a 
autoturismului de teren, prin contract de comodat. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 
 
 
 
  DIRECTOR EXECUTIV,                     
                                    
      Daniela Băluță                                                                    

     Întocmit, 
 
Mădălina Diaconescu 

                                                                                                    



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală 

Nr. 4544/21.02.2023 

       VIZAT 

                          DIRECTOR EXECUTIV 

             Adriana-Cristina VĂRGATU 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

asupra proiectului de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unui autoturism 

de teren achiziționat în cadrul implementării proiectului  ”Revizuirea Planului de Management al 

Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, 

ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33” 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de resort în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind 

darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unui autoturism de teren achiziționat în cadrul 

implementării proiectului ”Revizuirea Planului de Management al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 

Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale 

Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33”,  propus de Președintele Consiliului Județean Dolj 

și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unui 

autoturism de teren achiziționat în cadrul implementării proiectului ”Revizuirea Planului de 

Management al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-

Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-

IV.33”           

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a 

căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile: 

- Ghidul Solicitantului, Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 4 - Protecția 

Mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a 

siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.1. ”Creșterea gradului de protecție și conservare a 

biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”, apel de 

proiecte POIM/800/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea 

ecosistemelor degradate/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea 

ecosistemelor degradate, 

- Contractul de finanțare nr. 1184/17.03.2022  încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POIM, Unitatea Administrativ-Teritorială 

Județul Dolj, lider în cadrul parteneriatului cu Universitatea din Craiova; 

- Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 62/24.02.2022 privind aprobarea proiectului 

„Revizuirea Planului de Management al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, 

ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile Naturale Locul Fosilifer 

Dranic-2391 și Pădurea Zaval-IV.33”; 



- art. 173 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. b), art. 2146 -2157 Cod civil, art. 182 alin.(1) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: 

nu este cazul. 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

 

 

 

                   Avizat, 

         Sef Serviciu Juridic,                                                       Întocmit  

 Daiana STOICA                                                       Consilier juridic,                          

                                Mioara-Veronica Manea
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    Anexă la H.C.J. Dolj nr. ______/__________ 
 

 
 
 

U.A.T. JUDETUL DOLJ                CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA NATURII,      
                    TURISM ȘI DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ DOLJ 
Nr._________________                                             Nr.____________________ 
 
 

CONTRACT DE COMODAT 
 

I. PĂRŢILE  
 
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA JUDEȚUL DOLJ /CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ cu sediul în 
str. Unirii, nr.19, Craiova, Dolj, telefon: 0251/408.231, fax: 0251/408.241, cod fiscal: 4417150, 
cont Trezorerie RO04TREZ291500208X000023, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, 
reprezentată  legal prin Dorin-Cosmin VASILE, funcţia Preşedinte, in calitate de COMODANT, 
 
şi  
 
CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA NATURII, TURISM ȘI DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ 
DOLJ, cu sediul în municipiul Craiova, str. Jieţului, nr. 19, cod fiscal: 36476278, cont virament 
RO461TREZ29121G430900XXXX, reprezentată legal  prin Emilia Florea, funcţia Director, în calitate 
de COMODATAR. 

 
În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr____________ , dispozițiile 2146-2157 Cod 

civil, părțile au convenit să încheie prezentul contract de comodat cu respectarea următoarelor 
clauze: 

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
2.1.  (1) Comodantul transmite comodatarului, cu titlu gratuit a autoturismului marca Dacia 

Duster Prestige TCE 150 4WD, serie VF1HJD40370010614/l111111, an fabricație 2022, carte de 
identitate a vehiculului ......., certificat de înmatriculare nr. ......., serie şasiu ............., înscris 
în circulaţie sub nr. DJ-46-SCI , în stare buna de funcționare. 

         (2) Autoturismul este achiziţionat de către Consiliul Judeţean Dolj în cadrul proiectului 
„Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, 
ROSPA0010 Bistreț și Rezervațiile naturale Locul fosilifer  Drănic-2.391 și Pădurea Zăval IV.33”, 

cod SMIS: 150549, cuprinse în anexa la prezentul contract, în vederea utilizării acestuia de 
către comodatar. 
2.2. Bunul prevăzut la pct 2.1. si aflate în custodia Centrului Județean pentru Protecția Naturii, 
Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, conform procesului-verbal de custodie: nr. 3979 din 
15.02.2023, înregistrat la CJPNTDRD Dolj cu nr. 204 din 15.02.2023, se transmit, de către comodant 
comodatarului, pe durata de 7 ani. 
2.3. Comodatarul va utiliza bunul dat în folosință gratuită în scopul creșterii capacitații 
instituționale de administrare a ariilor naturale protejate în vederea aplicării unui management 
integrat eficient, necesar pentru deplasarea în teren, în puncte cât mai îndepărtate din interiorul 
ariilor protejate, pe drumuri forestiere, pentru monitorizarea speciilor și habitatelor, precum și 
activități de paza, control, igienizare și amenajare a traseelor turistice și tematice. 

 
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

 
3.1. OBLIGAŢIILE COMODANTULUI: 

a) Comodantul va preda comodatarului autoturismul menționat la pct. 2.1., precum și toate 
accesoriile acestuia, în stare de funcționare, prin proces-verbal de predare primire; 
b) Comodantul nu va stânjeni pe comodatar în exercitarea dreptului de folosință asupra bunului şi 
nici nu va face acte care ar putea restrânge folosință acestuia; 
c)Comodantul nu  va înstrăina bunul ce face obiectul prezentului contract pe toată durata acestuia; 
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d) Comodantul nu va putea să transfere folosință bunului care face obiectul prezentului contract 
vreunui terţ, pe perioada de valabilitate a acestui contract. 
e) Comodantul va asigura plata primelor de asigurare RCA și CASCO, a impozitului pentru mijloace 
de transport persoane juridice, taxa de parcare si vigneta auto din surse proprii; 
f) Comodantul va verifica modul în care sunt respectate condițiile de folosință stabilite prin actul 
de dare în folosință gratuită și prin lege; 
g) Comodantul se obligă să nu transfere folosința bunului care face obiectul prezentului contract 
vreunui terț, pe perioada de valabilitate a acestui contract; 
h) Comodantul va solicita încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când interesul 
public legitim o impune. 
 
 
3.2. OBLIGAŢIILE COMODATARULUI: 

a) Comodatarul se obligă să preia de la comodant autoturismul menționat la pct. 2.1., precum 
și toate accesoriile acestuia, în stare de funcționare, prin proces-verbal de predare 
primire; 
b) Comodatarul se obligă ca pe durata contractului, să păstreze în bune condiţii bunul primit în 
folosință, precum şi accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau să le deterioreze; 
c) Comodatarul va folosi bunurile numai potrivit destinaţiei prevăzute în contract; 
d) Pe toată durata contractului comodatarul va suporta toate cheltuielile necesare folosinței și 
întreținerii autoturismului, cum ar fi carburanți, piese de schimb, manoperă reparații curente si 
capitale; 
e) Comodatarul va prezenta, anual, comodantului, rapoarte privind activitatea desfașurata în 
conformitate cu scopul prezentului contract; 
f) Comodatarul va suporta riscul pentru deteriorarea sau pierderea (în tot sau în parte) a 
autoturimului, dacă nu dovedeşte că deteriorarea ori pierderea s-a produs fortuit, din cauză de 
forţă majoră sau că deteriorarea/pierderea este consecinţa folosirii potrivit destinaţiei, dar fără 
culpă din partea sa; 
g) Comodatarul îi va permite comodantului să controleze modul cum sunt folosite bunurile şi starea 
acestora; 

h) Comodarul are obligaţia de a pune la dispoziţia AM-POIM, Autorităţii de Certificare, 
Autorităţii de Audit (AA, Curtea de Conturi a României), Comisiei Europene (CE), Curţii 
Europene de Auditori și oricărui alt organism desemnat, pe perioada de 
sustenabilitate/durabilitate a proiectului, documentele şi/sau informaţiile necesare pentru 
verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa 
locului; 
i) Comodatarul se obligă să acorde dreptul de acces la bunurile achiziționate în cadrul 
proiectului, să asigure disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la proiect 
cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de AM-POIM, Autorităţii de Certificare, 
Autorităţii de Audit (AA, Curtea de Conturi a României), Comisiei Europene (CE), Curţii 
Europene de Auditori și oricărui alt organism desemnat sau de alte structuri cu competenţe 
în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor europene şi/sau fondurilor publice 
naţionale aferente acestora, după caz, pe perioada de implementare a proiectului, cât și 
până la expirarea termenului de 5 ani de la data plății finale către beneficiar; 
j) Folosinţa dobândită în baza prezentului contract nu poate fi transmisă, nici oneros şi nici 
cu titlu gratuit, unei alte persoane. 
l)Comodatarul are obligaţia de a informa comodantul cu privire la orice tulburare adusă 
dreptului de proprietate publică, precum şi la existenţa unor cauze sau iminenţa producerii 
unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului. 
l) Comodatarul, la expirarea acestui contract, va restitui comodantului bunul împreună cu toate 
accesoriile, în aceeaşi stare în care le-a primit. Dacă bunurile se deteriorează cu ocazia 
întrebuinţării conform prezentului contract, şi fără culpa din partea comodatarului, acesta nu este 
răspunzător. 
 

IV. DURATA CONTRACTULUI 
 
4.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract pe durata de 7 ani.  
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4.2. Prin acordul părţilor, se poate modifica durata prezentului contract. 
 

V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
 

5.1 Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă este 
răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în 
condiţiile legii. 
5.2. Comodatarul răspunde pentru: 
a) deteriorarea sau pieirea în tot sau în parte a bunului primit în folosinţă, dacă nu dovedeşte că 
deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit şi fără culpă din partea sa; 
b) pentru eventualele daune aduse din vina sa, prin natura activităţilor întreprinse. 
5.3. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea 
necorespunzătoare, total sau parţial, a oricărei obligaţii, care îi revine în baza acestui contract, 
dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei a fost cauzată de forţa majoră, 
aşa cum este definită de lege. 
 

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 

6.1. Contractul încetează prin: 
a) ajungerea la termen; 
b) prin acordul de voinţă, exprimat în scris, al părţilor contractante; 
c) prin rezilierea contractului; 
e) prin desființarea comodatarului; 
f) comodatarul își încetează activitatea pentru care a fost autorizat; 
g) când în derularea contractului intervine o cauză de forță majoră constatată și invocată în 
condițiile legii; 
 
 VII.      FORŢA MAJORĂ 
 
7.1. Niciuna din părţile contractante nu răspunde de neexecutare la termen sau/şi de executarea 
în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului 
contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost 
cauzată de forţa majoră constatată de către o autoritate competentă. 
7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată sa notifice celeilalte părţi, în termen de 48 ore 
de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor 
lui. 
7.3. Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 
dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să 
pretindă daune-interese. 
 
 

VIII. LITIGII 
 

8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sa rezultate 
din interpretarea sau executarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.  
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cala amiabilă, părţile se vor adresa 
instanţelor judecătoreşti competente. 
 
 

IX.  COMUNICAREA ÎNTRE PĂRŢI 
9.1. Orice comunicare făcută de Părţi va fi redactată în scris şi depusă personal de Parte sau 
expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare 
care asigură confirmarea primirii documentului. 
9.2. Comunicările între Părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
9.3. În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această 
cerinţă în comunicarea sa şi să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un 
termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare 
pentru a asigura primirea la timp şi în termen a comunicării sale. 
9.4. Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele: 
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Pentru Comodant:                                                                 Pentru Comodatar: 
Adresă: Craiova, Calea Unirii, nr. 19                                       Adresă: Craiova, strada Jiețului nr. 19 
Telefon/Fax: 0251.408.200                                                    Telefon/Fax: 0351.421.028 
E-mail: office.cjdolj@gmail.com                                             E-mail: office@coridoruljiului.ro 
Persoana de contact: .......................                                Persoana de contact: .................... 
9.5. Orice document (dispoziţie, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepţie, 
notificare şi altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat şi transmis, în scris, într-o formă 
ce poate fi citită, reprodusă şi înregistrată. 
9.6. Orice comunicare între Părţi trebuie să conţină precizări cu privire la elementele de 
identificare ale Contractului (titlul şi numărul de înregistrare) şi să fie transmisă la adresa/adresele 
menţionate la pct. 9.4. 
9.7. Orice comunicare făcută de una dintre Părţi va fi considerată primită: 
(i) la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părţi, 
(ii) la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, 
(iii) la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută 
prin fax sau e-mail (cu condiţia ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care 
va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare). 
9.8. Părțile se declară de acord că nerespectarea cerinţelor referitoare la modalitatea de 
comunicare stabilite în prezentul Contract să fie sancţionată cu inopozabilitatea respectivei 
comunicări. 
9.9. În orice situaţie în care este necesară emiterea de notificări, înştiinţări, instrucţiuni sau alte 
forme de comunicare de către una dintre Părţi, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări 
vor fi redactate în limba Contractului şi nu vor fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat. 
9.10. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă 
celeilalte Părţi, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil. 
  

X. DERULAREA SI MONITORIZAREA CONTRACTULUI 
 

10.1. Persoana responsabilă cu derularea contractului din partea comodantului: ............... - 
........................................; 
10.2. Persoana responsabilă cu derularea contractului din partea comodatarului:............. 
....................................... 

 
XI. CLAUZE FINALE 

 
Prezentul contract s-a încheiat, azi ________ în două exemplare originale câte unul pentru 

fiecare parte.  
 
 
 

COMODANT            COMODATAR 
 

U.A.T.  JUDEŢUL DOLJ CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA 
NATURII, TURISM ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 
DURABILĂ DOLJ 

     
 
     Preşedinte,        Director, 

             
     Dorin-Cosmin Vasile       Emilia Florea   
    
    

 
        Director executiv,           
      Direcţia Economică 

Marian Mecu 
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Director executiv,   
D.A.E.D.R.P.F.I.                                                      
Daniela Băluţă      
  

 

D.J.A.L.S. 

       Consilier juridic                       Vizat consilier juridic 

 

 

 

                       Întocmit, 

        _______________     

   



 
PROCES VERBAL 

DE PREDARE -PRIMIRE AUTOTURISM 
 

încheiat azi ______________ între 
 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL DOLJ / CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ, cod 
de identificare fiscală 4417150, înregistrată la Registrul autorităților publice sub nr. 4417150, 
cu sediul în Municipiul Craiova, str. Calea Unirii 19, sector/judeţul Dolj, cod postal 200585, 
telefon 0251408231, fax 0251408241, reprezentată legal prin domnul Dorin-Cosmin VASILE, 
Președinte, în calitate de COMODANT 
și 
 
CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA NATURII, TURISM ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 
DURABILĂ DOLJ, cu sediul în municipiul Craiova, str. Jieţului, nr. 19, cod fiscal: 36476278, cont 
virament RO461TREZ29121G430900XXXX, reprezentată prin Emilia Florea, funcţia Director, 
în calitate de COMODATAR 
 
 
BUNUL PREDAT: 
 

- autoturismului marca Dacia Duster Prestige TCE 150 4WD, serie 
VF1HJD40370010614/l111111, an fabricație 2022, carte de identitate a vehiculului 
......., certificat de înmatriculare nr. ......., serie şasiu ............., înscris în circulaţie sub 
nr. DJ-46-SCI. 

- Împreună cu autovehiculul s-au predat/primit și următoarele documente și accesorii: 
.......... 
.......... 
........... 
 
 
AM PREDAT                                                                                AM PRIMIT 
U.A.T. JUDEȚUL DOLJ                                                         C.J.P.N.T.D.R.D. DOLJ 




