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CONTRACT DE COMODAT 
nr. 1 din 01.12.2020 

 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

   1.1 Părțile prezentului contract sunt: 
 
ASOCIATIA OBSTEASCA CU DRAG PENTRU CHITCANI IDNO 1019620012176 cu sediul în Republica 
Moldova, mun. Chișinău, sec. Rîșcani str. Florilor, nr. 28/2, of. 457, reprezentată de LAZAR MARIA NISTOR, 
în calitate de Administrator, în continuare – AO CU DRAG PENTRU CHITCANI și 
 
PRIMARIA COMUNEI CHITCANII VECHI, IDNO 1007601001961 cu sediul în Republica Moldova r-nul 
Telenești, s. Chițcanii Vechi, reprezentată de CUCU SERGIU VICTOR, în calitate de Administrator, în 
continuare – PRIMARIA COMUNEI CHITCANII VECHI. 
 
am convenit încheierea prezentului contract de comodat cu respectarea următoarelor clauze: 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.1. Obiectul contractului îl constituie achitarea și procurarea instalațiilor de transmisie electrică și a 
corpurilor de iluminat în comuna Chițcanii Vechi (satul Chițcanii Noi), r-nul Telenești. Suma totală a 
investițiilor: 14.244,00 lei (paisprezece mii două sute patruzeci și patru mii lei, 00 bani). 
 

III. DURATA CONTRACTULUI 
Art.3. Contractul este încheiat pe o perioadă nedeterminată, cu începere la data de semnării prezentului 
contract, dar nu mai mult de durata normală de casare a acestora conform legislației contabile.  
 

IV. OBLIGAŢIILE COMODATARULUI 
Art.4. Comodatarul se obligã:  
a) să utilizeze instalațiile de transmisie electrică și a corpurilor de iluminat, conform scopului convenit de 
ambele părți, menționat în punctul 2, art. 1. 
b) să returneze instalațiile de transmisie electrică și a corpurilor de iluminat în starea care au fost predate 
de către comodant la solicitarea acestuia, cu excepția uzurii normale în urma utilizării acestora. AO CU 
DRAG PENTRU CHITCANI va face o solicitare de cel puțin 30 de zile în avans pentru rambursarea instalațiilor 
de transmisie electrică și a corpurilor de iluminat transmise. 
c) să ofere suport AO CU DRAG PENTRU CHITCANI în raportarea față de AO ASOCIATIA PENTRU RELATII 
COMUNITARE la solicitarea datelor de către aceștia.  
d) să menționeze în măsura posibilității a aportului AO CU DRAG PENTRU CHITCANI la activitățile publice 
locale unde sunt utilizate instalațiile de transmisie electrică și a corpurilor de iluminat.  
f) să efectueze reparația curentă a instalațiilor de transmisie electrică și a corpurilor de iluminat, 
menținerea în stare bună și casarea conform regulilor prevăzute de legislația contabilă.  
 

V. RĂSPUNDEREA COMODATARULUI 
Art. 5. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea bunurilor oferite sau dispariția acestora. 

 
VI. LITIGII 

Art.7. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de comodat, se vor soluționa pe 
cale amiabilă.  
 
 

COMODANT,                                                           COMODATAR, 
 
Pentru ASOCIATIA OBSTEASCA CU DRAG 
PENTRU CHITCANI 
 
LAZAR MARIA NISTOR,  
Administrator  
 
Semnătura: ____________  
 

Pentru PRIMARIA COMUNEI CHITCANII VECHI 
 
 
CUCU SERGIU VICTOR,  
Administrator  
 
Semnătura: ____________  
 

 


