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R O M Â N I A 

JUDEȚUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 
     

  HOTĂRÂRE 
privind   darea în folosinţă gratuită, pe o durată de 25 de ani , 

a unui teren în suprafață de 1839 mp  , din domeniul privat al Comunei Gioseni , județul Bacău ,  
către Parohia  Ortodoxă Chetriș din comuna Tamași , județul Bacău -  Filia Gioseni  , 

în vederea construirii unui centru social, filantrofic și cultural 
 

 
Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data 

de 28.09.2021 ; 
Având in vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. MOL 55 din 26.08.2021, inițiat de primarul comunei; 
- referatul de aprobare   nr. CL/285 din 26.08.2021 a primarului comunei , în calitatea sa de initiator , 

prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării  darii în folosinţă gratuită, pe o durată de 25 de ani 
,a unui teren în suprafață de 1839 mp , din domeniul privat al Comunei Gioseni , județul Bacău , către 
Parohia  Ortodoxă Chetriș Filia Gioseni ,în vederea construirii unui centrul social, filantrofic și cultural;  
 -raportul de specialitate nr.2480 din 26.08.2021 al  Compartimentului urbanism , cadastru, 
amenajarea teritoriului, prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării 
proiectului de hotărâre ;  

- avizul consultativ nr.300/301/302/21.09.2021 al comisiilor de specialitate a Consiliului local Gioseni;  
- procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. CL/ 286 din 26.08.2021; 
În baza prevederilor : 

 - art. 108 lit.d), art.349 – 353 ,  art.362 alin.(2) și (3)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 489/2006 privind 
libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
art.181 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 53 / 2008 privind recunoasterea Statutului pentru organizarea si 
functionarea Bisericii Ortodoxe Române, republicată ;  art. 7  din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată;  
 Luând în considerare: 
 - cererea nr. 30/25.08.2021, înregistrată la sediul Primărie Gioseni sub nr. 2464 din 25.08.2021, 
depusă de Parohia Ortodoxă Chetriș  din comuna Tamași , județul Bacău -  Filia Gioseni , prin Preot paroh 
Dănilă Liviu – Vasile, prin care se solicită darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren pe care se 
intenționează construirea unui  Centrul social - filantropic și cultural;  
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 46/2019 privind trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al comunei Gioseni a suprafeței de teren de 1839 mp înscrisă în Cartea funciară nr. 61432 a 
comunei Gioseni și modificarea inventarului bunurilor aparținînd domeniului public al comunei Gioseni, 
județul Bacău;  
  În temeiul art.87 alin.(5), art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.c) , alin.(6) lit.b),alin.(8) lit.a) și alin.(14) ,   
art. 139 alin.(1) lit.g) , art.196 alin.(1) lit.a) , art.197 alin.(1),(2),(4), art.362 alin.(2) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 
 

adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE : 
 
 
Art.1.(1) Consiliul local al comunei Gioseni aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o durată de 25 de 

ani , a unui teren în suprafață de 1839 mp  , din domeniul privat al Comunei Gioseni , județul Bacău , către 
Parohia  Ortodoxă Chetriș din comuna Tamași , județul Bacău -  Filia Gioseni , în vederea construirii unui 
centru social, filantrofic și cultural. 

          (2) Suprafața de teren  precizată la alin.(1) este în intravilanul comunei , are categoria de 

folosință   curți – construcții și este înscrisă în Cartea funciară nr.61432 a comunei Gioseni, amplasată în 

tarla 108/1 parcela  2446/6 (695 mp )   și în tarla 8, parcela 353 (1144 mp) , aflată în domeniul privat al 

comunei prin Hotărârea Consiliului Local Gioseni nr. 46/27.06.2019.  

          (3) Predarea – primirea imobilului teren se va face pe bază de proces – verbal . 
Art.2.   Parohia  Ortodoxă Chetriș din comuna Tamași , județul Bacău -  Filia Gioseni va face 

demersurile necesare în vedere înscrierii dreptului de folosință în evidențele de Cadastru și publicitate 
imobiliară , precum și semnarea procesului  – verbal de predare a amplasamentului ,în termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei  hotărâri. 

Art.3.(1) Obligațiile Parohiei  Ortodoxe Chetriș din comuna Tamași , județul Bacău -  Filia Gioseni, 
modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiunile sunt prevăzute în contractul de folosință gratuită 
prevăzut în anexa , parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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            (2) Se împuternicește Primarul comunei Gioseni, domnul Bernadin Tamaș , să semneze 

contractul de folosință gratuită prevăzut în anexa de la aliniatul 1. 
  Art.4.  Primarul comunei , prin Biroul contabilitate , achiziții publice, administrativ și Compartimentul 

urbanism , cadastru, amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate vor  aduce la îndeplinire  
prezenta hotărâre. 
  Art.5.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării și poate fi atacată de către cei 
interesati la instanța de contencios administrativ,  în conditiile Legii nr.554/2004, cu modificările si 
completările ulterioare. 
 Art.6.   Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului 
Judetului Bacău , Primarului comunei, Parohiei  Ortodoxe Chetriș din comuna Tamași , județul Bacău -  Filia 
Gioseni , Biroului și Compartimentului precizate la art.4  , precum și spre cunostința publică,  în secțiunea 
Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative - pe site-ul 
www.primariagioseni.ro. 
 
 
 
Președinte de ședință               Contrasemnează pentru legalitate                                                                  
Consilier,               Secretar general  comună,     
Imbrea Daniel                       Cristina Sandu 
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR. 43 
din  28 septembrie 2021    
Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu           voturi ,,pentru” ,    -    voturi ,, împotrivă” ,    -      ,, abțineri ” din         consilieri prezenți.   
Red.SC/3ex     

http://www.primariagioseni.ro/
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 
ANEXA 

LA HCL nr. 43  /28.09.2021 

 
 

CONTRACT DE COMODAT (FOLOSINŢA GRATUITĂ) 

Nr.          din      

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Intre 

COMUNA GIOSENI cu sediul în sat/comuna GIOSENI, str. Principală, nr. 211, judeţul Bacău,  

cod fiscal 17560568, Cod IBAN  RO83TREZ24A560700510115X - deschis la Trezoreria Bacău, 

reprezentată prin  domnul BERNADIN TAMAȘ – PRIMARUL  COMUNEI GIOSENI , denumită în 

continuare comodant 

si 

             PAROHIA  ORTODOXĂ CHETRIȘ DIN COMUNA TAMAȘI , JUDEȚUL BACĂU -  FILIA GIOSENI  

cu sediul în sat Chetriș , comuna Tamași  , Filia Gioseni , județul Bacău,  având CUI/CF 

..................................., reprezentată de Preot Paroh DĂNILĂ LIVIU – VASILE, denumită în continuare 

comodatar, 

 

 

 a intervenit - în temeiul  108 lit.d), art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.c) , alin.(6) lit.b),alin.(8) lit.a) ,  

art.349 – 353 ,  art.362 alin.(2) și (3)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare  şi al  HCL  nr. 43 din 28.09.2021  privind   darea în folosinţă gratuită, pe o durată de 

25 de ani , a unui teren în suprafață de 1839 mp  din domeniul privat al Comunei Gioseni , județul Bacău , 

către Parohia  Ortodoxă Chetriș din comuna Tamași , județul Bacău -  Filia Gioseni  , în vederea construirii 

unui centru social, filantrofic și cultural  -  prezentul contract. 

 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1 COMUNA GIOSENI  dă in folosinţă gratuită către PAROHIA  ORTODOXĂ CHETRIȘ DIN COMUNA 

TAMAȘI , JUDEȚUL BACĂU -  FILIA GIOSENI  bunul imobil / terenul în suprafață de 1839 ( una mie opt 

sute treizeciși nouă) mp , cu următoarele date de identificare:  categoria de folosință   curți – construcții ,  

înscris în Cartea funciară nr.61432 a comunei Gioseni, amplasat în tarla 108/1 parcela  2446/6 (695 mp )   și 

în tarla 8, parcela 353 (1144 mp) , aflat în domeniul privat al comunei prin HCL Gioseni nr. 46/27.06.2019  

III.DESTINAŢIA BUNULUI DAT ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ 

3.1 Bunul prevăzut la punctul 2.1, este dat in folosinţă gratuită în vederea construirii unui centru social, 

filantrofic și cultural , a unui parc și a unei parcări , precum și pentru desfăşurarea tuturor activităţilor acestui 

centru. 

IV. DURATA CONTRACTULUI 

4.1 Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 25(douăzeciși cinci) ani, începând cu data de 
................................până la data de ..............................  

4.2 La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul părţilor, prin act adiţional, pentru o 

perioadă stabilită de comun acord. 
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V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

5.1. Drepturile si obligaţiile comodantului 

a) să predea bunul menţionat Ia punctul 2.1, cu datele de identificare de mai sus, prin Proces -Verbal de 

predare-primire; 

b) de a verifica periodic daca comodatarul foloseşte bunul potrivit destinaţiei lui ; 

c) de a solicita încetarea folosinţei gratuite şi restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o 

impune. 

5.2. Drepturile comodatarului: 

a) de a primi in folosinţă gratuită bunul prevăzut la punctul 2.1 

b) de a folosi bunul primit in folosinţă gratuită conform destinaţiei specificate la art.3.1  

5.3 Obligaţiile comodatarului 

 

a) de a folosi bunul primit în folosinţă gratuită potrivit destinaţiei acestuia; 

b) de a începe demersurile în vederea eliberării autorizației de construire a centrului social , prin solicitarea 

certificatului  de urbanism în termen de maxim 1 an de la data predării bunului prevăzut la punctul 2.1 

c) de a conserva şi utiliza bunul primit în folosinţă gratuită asemeni unui bun proprietar; 

d) de a suporta cheltuielile pe care trebuie să le facă pentru folosirea bunului ce i-a fost dat spre folosință; 

e) cheltuielile rezultate din efectuarea unor eventuale îmbunătăţiri aduse imobilului vor fi suportate integral de 

comodatar; 

f) de a permite comodantului verificarea periodică a bunului primit în folosinţă gratuită; 

g) de a nu schimba destinaţia bunului primit în folosinţă fară hotărâre a Consiliului Local Gioseni ; 

h) comodatarul nu poate supune imobilul executării silite şi nu poate constitui garanţii reale asupra lui; 

i) de a prezenta anual un raport privind activitatea de utilitate publică desfăşurată, gradul de 

implementare la nivelul colectivităţii, precum şi prognoze şi strategii pentru perioada următoare; 

j) de a informa comodantul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate privată, 

precum şi de existența unor cauze sau iminenţa poducerii unor evenimente de natură să conducă la 

imposibilitatea exploatării bunului; 

k) folosinţa dobândită în baza H.C.L. nr.43 din 28.09.2021 nu poate fi transmisă, nici oneros şi nici cu 

titlu gratuit, unei alte persoane. 

 

VI. RESTITUIREA BUNULUI 

6.1. Comodatarul va restitui bunul la termenul stabilit de părţi prin contract, în starea în care a fost primit, cu 

eventualele îmbunătăţiri efectuate pe durata desfăşurării prezentului contract, liber de orice sarcini. 

 

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE COMODAT 

7.1 Raporturile contractuale încetează la data stabilită prin prezentul contract sau prin acordul părţilor, prin 

restituirea bunului cel puţin în starea în care a fost primit. 

7.2 Raporturile contractuale încetează dacă una dintre părţi cesionează drepturile si obligaţiile sale fără 

acordul celeilalte părti. 
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VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI DE COMODAT 

 

8.1 În caz de nerespectare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către comodatar, comodantul 

poate rezilia contractul de plin drept, fară trecerea vreunui termen, fară punere în întârziere și fară intervenţia 

instanţelor de judecată; 

8.2 Comodantul nu poate solicita restituirea bunului înainte de împlinirea termenului pentru care s-a încheiat 

prezentul contract, cu excepţia situaţiei în care se modifică statutul juridic al bunului imobil;  

8.3 Comodantul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de comodat, în cel mult 15 zile de la 

apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la 

modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară 

interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere şi fără intervenţia unei instanţe de judecată. 

 

IX. CAZUL FORTUIT ŞI FORŢA MAJORĂ 

9.1 Cazurile de forţă majoră sunt cele definite prin lege de natura incendiilor, inundaţiilor, 

cutremurelor precum şi a oricăror altor cazuri pe care reglementările legale le prevăd în mod expres; 

9.2 Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod 

necorespunzator total sau/si parţial a oricărei obligaţii care ii revine, in baza prezentului contract, daca 

neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiei respective a fost cauzata de forţa majora, asa 

cum este definită de lege. 

9.3 Partea care invoca forţa majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti in termen de 10 zile de la 

data producerii evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării lui; 

9.4 Daca in termen de 10 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părţile au dreptul sa-si 

notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese. 

 

X MODIFICAREA CONTRACTULUI 

10.1 Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul 

ambelor părţi, prin act adiţional. 

10.2 Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care 

îi sunt aplicabile. 

 

XI. NOTIFICĂRILE INTRE PARTI 

11.1. In accepţiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este 

valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului contract. 

11.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu 

confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data menţionata de oficiul postal primitor 

pe aceasta confirmare. 

11.3. Daca notificarea se trimite de pe fax/email, ea se considera primită in prima zi lucratoare după cea în 

care a fost expediata. 

11.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin 

intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 
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XII. LITIGII 

12.1 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. 

12.2 In cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor 

judecătoreşti competente. 

 

XIII. DISPOZIŢII FINALE 

 

13.1 Sancţiuni 

Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii 

penale, infracţiuni, incălcarea prevederilor art.5.3 din prezentul contract, care se sancţionează conform 

prevederilor art.352 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ . 

13.2 Prezentul contract de comodat intră în vigoare de la data semnării lui de către părţile 

contractante. 

13.3 Prezentul contract a fost incheiat in 2 (două) exemplare, egal valabile şi opozabile faţă de terţi, 

ştampilate şi semnate, în original câte 1 (unul) exemplar pentru fiecare parte. 

13.4 Predarea primirea se va efectua în baza Procesului Verbal de Predare - Primire. 

 

 

 

COMODANT       COMODATAR 

     COMUNA GIOSENI                                            PAROHIA  ORTODOXĂ CHETRIȘ , FILIA GIOSENI   

reprezentată prin   reprezentată prin 

PRIMAR ,          PREOT PAROH,  

BERNADIN TAMAȘ              DĂNILĂ LIVIU – VASILE 

 

 
 

 

Președinte de ședință                                                                                 
Consilier,               Secretar general  comună,     
Imbrea Daniel                       Cristina Sandu 
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