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JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  TĂMĂŞENI 

CONSILIUL LOCAL 

Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494 

E-mail: primariatamaseni@yahoo.com 
 

H O T Ă R Â R E 

Nr.79 din 11.08.2021 

privind  darea în folosinţă gratuită către  Parohia Romano Catolică Tămășeni, a unui 

imobil (teren), domeniu privat al  Comunei Tămășeni, în suprafață de 500mp, situat în 

satul Tămășeni, comuna Tămășeni, str. Traian, nr. 35A , identificat prin nr. Cad /CF: 

54145, în scopul construirii unei capele mortuare 

 

Consiliul local al comunei Tămășeni întrunit în ședință ordinară; 

Având în vedere: 

 -adresa Parohiei Romano Catolice Tămășeni, nr. 86/26.07.2021, înregistrată  la Primăria 

comunei Tămăşeni sub nr. 6180/  26.07.2021,    prin care solicită   darea în folosință, cu titlu 

gratuit, a terenului în suprafață de 500mp, vecin cu cimitirul din satul Tămășeni, pentru 

construirea unei capele; 

- prevederile art. 5, lit. aa), art. 129 alin. (1) și (2) lit.c), alin. (6) lit.b), art. 354, art. 362, 

alin.(2) și (3) și art. 349÷351 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;  

- prevederile art. 8 din Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al 

cultelor, republicată, cu modificările ulterioare; 

-art. 3, 4 și 13 din Legea nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, 

adoptată la Strassbourg la 15 octombrie 1985 cu modificările și completările ulterioare, 

republicată ; 

- prevederile art. 7 alin. (2) ,  art. 2146÷2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;  

- prevederile art. 121 alin.(1) și (2), art. 136 alin.(1) și (5) din Constituția României; 

- prevederile art. 28 din HG nr. 741/2016, pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare 

privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea 

cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care 

trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare 

   Luând act de : 

-referatul   de aprobare prezentat de către domnul primar Lucaci Ștefan, în calitatea sa de 

initiator nr.6509 din 03.08.2021; 

-referatul compartimentului de specialitate nr. 6504 din 03.08.2021; 

-avizele  comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;  

În temeiul art. 108, lit. d), art. 139, alin. (1), coroborate cu art. 196 alin. (1), lit.a) și  art. 197 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Adoptă prezenta, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. (1)Se aprobă darea în folosinţă gratuită către  Parohia Romano Catolică   Tămășeni, a 

imobilului (teren) în suprafață de 500mp, situat în satul Tămășeni comuna Tămășeni, str. 

Traian, nr. 35A , identificat prin nr. Cad /CF: 54145, pentru o perioadă de 49 ani, în vederea 

construirii unei capele mortuare, conform planului de amplasament anexa nr. 1, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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(2)Valoarea de inventar a imobilului (teren)  prevăzut la alin.(1) este de 11.791  lei (Valoare 

stabilita pe baza Raportului de evaluare active corporale deținute în domeniul public și privat  

de comuna Tămășeni, la 31.08.2018). 

 

Art.2.Se aproba Contractul de folosință gratuită prevazut in anexa nr.2, parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 

Art.4.Predarea-primirea imobilului (teren) se va face pe bază de proces-verbal  în termen de 

30 zile de la data semnarii contractului de folosință gratuită prevazut la art. 2.  

 

Art.5.Obligațiile Parohiei Romano  Catolice  Tămășeni, modalitățile de angajare a raspunderii 

și sanctiunile sunt prevăzute in contractul de folosință gratuită. 

 

Art.6.Cu punerea în aplicare și ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuternicește Primarul comunei Tămăşeni, Lucaci Ştefan. 

 

 Art.7.Secretarul general al  comunei Tămăşeni va înainta şi comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

MARIA BUSUIOC                                         Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                               ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Anexa nr. 2 la HCL nr.79  din    11.08.2021 

 

 

CONTRACT DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ 

Nr.         din 

 

 

I.  PĂRŢILE:  

1.COMUNA TĂMĂŞENI , cu sediul în sat Tămăşeni, str. Unirii, nr. 157 , comuna 

Tămăşeni, judetul Neamţ , Cod fiscal 2613834, reprezentată de primar, LUCACI  

ȘTEFAN,denumita în continuare COMODANT, pe de o parte 

şi 

2. PAROHIA ROMANO  CATOLICĂ  TĂMĂȘENI, cu sediul  în sat Tămăşeni, str. 

Unirii, nr. 156 , comuna Tămăşeni, judetul Neamţ , Cod fiscal 9768909, reprezentată de paroh 

Ignat Laurențiu, denumită în continuare COMODATAR, pe de altă parte 

 

   în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Tămăşeni nr. din , părțile convin 

incheierea prezentului contract de comodat, cu respectarea urmitoarelor clauze: 

 

 II. OBIECTUL ȘI DURATA  

Art. 1.  Comodantul transmite comodatarului, in folosință gratuită, pe o perioadă de  49 de 

ani, imobilul (teren) in suprafață de 500mp, situat în satul Tămășeni comuna Tămășeni, str. 

Traian, nr. 35A,  identificat prin nr. Cad /CF: 54145, pentru o perioadă de 49 ani, în vederea 

construirii unei capele mortuare, conform planului de amplasament anexa nr. 1, parte 

integrantă din prezentul contract. 

 

Art.2. Predarea -primirea materială a bunului se va realiza in termen de 30 zile de la semnării 

contractului.  

 

III.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 Art.3.  Obligațiile comodatarului: 

 a) să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită; 

 b) să prezinte, anual, proprietarului terenului, respectiv  Consiliului Local al comunei 

Tămășeni, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare 

la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare; 

c) să permită accesul proprietarului terenului, Comuna Tămășeni, prin compartimentele de 

specialitate ale Primariei comunei Tămășeni, pentru efectuarea controlului asupra bunului; 

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

e) la încetarea folosinței 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, și liber de orice sarcini. 

f) să suporte cheltuielile de intretinere a terenului, potrivit destinatiei. 

g) să înceapă construirea capelei mortuare în termen de 24 luni de la data primirii terenului. 

 

 Art.4.  Obligațiile comodantului:  

a) să verifice modul în care sunt respectate condițiile de folosință stabilite prin actul de dare în 

folosință gratuită și prin lege; 

 b) să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când interesul public 

legitim o impune. 

 

IV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 



Art.4.  (1)Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia 

instanţelor judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi: 

• nu îşi execută una dintre obligaţiile din prezentul contract; 

• cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte 

părţi; 

• îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, 

de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea 

prezentului contract. 

(2) Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica 

celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă 

efectele. 

(3) Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente 

între părţile contractante. 

(4) Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat 

încetarea contractului. 

 

V. LITIGII 

Art. 5. (1)Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract 

sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale 

amiabilă de reprezentanţii lor. 

(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 

instanţelor judecătoreşti competente. 

 

VI .DISPOZITII FINALE  

Art.6. Modificarea contractului se poate face in limitele legislației, cu acordul părților, prin act 

adițional. 

Art. 7. Prevederilor prezentului contract îi sunt aplicate dispozițiile Codului administrativ, 

Codului Civil, precum și actele nomative în vigoare în materie.  

 

Redactat şi semnat în 2 exemplare originale azi, ………. 

 

             COMODANT,                                                                COMODATAR, 

  COMUNA TĂMĂŞENI                           PAROHIA ROMANO  CATOLICĂ  TĂMĂȘENI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






