CONTRACT DE COMODAT
Încheiat între:---------------------------------------------------------------------------------------------Subscrisa, ___________________, cu sediul în __________________________, înregistrată la Registrul
Comerțului cu număr de ordine ___________________, Identificator Unic la Nivel European:
___________________, Certificat de Înregistrare seria ___________________, nr. ___________________, Cod unic
de înregistrare ___________, reprezentată prin asociat și administrator ___________________
cetățean ___________________, domiciliat în _______________________________, identificat cu___, seria ___,
nr. ___________________, emis de ____________, CNP _________________, în calitate de societate
comodantă și
Subscrisa, ___________________, cu sediul în __________________________, înregistrată la Registrul
Comerțului cu număr de ordine ___________________, Identificator Unic la Nivel European:
___________________, Certificat de Înregistrare seria ___________________, nr. ___________________, Cod unic
de înregistrare ___________, reprezentată prin asociat și administrator ___________________
cetățean ___________________, domiciliat în _______________________________, identificat cu___, seria ___,
nr. ___________________, emis de ____________, CNP _________________, în calitate de societate
comodatară, a intervenit următorul contract de comodat:
Subscrisa, _________________, reprezentată prin asociat și administrator _________________,
dau cu titlu de împrumut gratuit, pentru perioada _________________, societății comodatare
_________________ reprezentată prin asociat și administrator, _________________, autoturismul marca
_________________, tip _________________, de culoare _________________, cu nr. de înmatriculare
_________________, cu nr. de identificare _________________ şi nr. de omologare _________________,
proprietatea mea, conform Certificatului de înmatriculare al autovehiculului nr. _________________
emis de către _________________.
Autoturismul îl împrumut gratuit pentru a efectua călătorii de transport alternativ.
Subscrisa societate comodatară ____________________ reprezentată prin _________________, am
primit cu titlu de împrumut gratuit de la subscrisa societate comodantă _________________
reprezentată prin _________________, autoturismul proprietatea acestuia şi mă oblig să-l restitui
la termenul sus - menţionat şi să suport eventualele daune sau pagube provocate
autoturismului sau produse din cauza acestuia şi cheltuielile de întreţinere și combustibil pe
perioada împrumutului.

Subscrisa societate comodantă _________________, reprezentată prin _________________,
predau spre folosință societății comodatare autoturismul mai sus identificat, azi, data semnării
prezentului contract. De asemenea, declar că răspund pentru viciile ascunse ale bunului,
potrivit art. 2152 Cod Civil.
Subscrisa societate comodantă _________________, reprezentată prin _________________, declar
că nu am încheiat un alt contract de comodat având ca obiect autoturismul descris mai sus.
Subscrisa societate comodatară _________________, reprezentată prin _________________, mă
oblig sa păzesc și să conserv bunul împrumutat, cu prudența și diligența unui bun proprietar,
să suport toate cheltuielile necesare folosinței bunului, să întrebuințez bunul numai conform
destinației determinate prin natura lui, să răspund pentru deteriorarea sau pieirea, în
totalitate sau în parte a bunului, dacă acestea se datorează folosirii bunului cu altă destinație
decât aceea pentru care a fost împrumutat sau dacă eu comodatarul prelungesc folosința
bunului după scadența restituirii, situație în care voi răspunde și pentru caz de forță majoră,
cu excepția situației în care bunul ar fi pierit ori s-ar fi deteriorat oricum din cauza acelei forțe
majore. De asemenea, mă oblig să restitui bunul care face obiectul prezentului contract, în
natură, în individualitatea lui, la data stabilită în prezentul contract.Toate cheltuielile ocazionate cu perfectarea prezentului contract sunt în sarcina
societății comodatare _________________ reprezentată prin _________________.
Subsemnatele părţi contractante declarăm că, înainte de semnarea prezentului înscris,
am citit personal cuprinsul acestuia, constatând că el corespunde voinţei şi condiţiilor stabilite
de noi, drept pentru care semnăm mai jos.
Subsemnatele părţi contractante declarăm că în conformitate cu cerințele
Regulamentului (U.E) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016
privid protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
General Privid Protecția Datelor-RGPD) și ale Legii Notarilor Publici și activității notariale nr.
36/1995 republicată, am luat la cunoștință că notarul public, în calitate de operator de date
cu caracter personal, are obligația legală de a administra, prelucra și porta în condiții de
siguranță, inclusiv prin accesarea registrelor notariale și a celorlalte registre publice prevăzute
de lege și numai pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, datele noastre personale

pe care le furnizăm sau pe care le furnizează, după caz, un membru al familiei ori o altă
persoană.
Totodată, am luat act de faptul că datele noastre cu caracter personal sunt transmise,
prin orice mijloc de comunicare, instituțiilor publice, notarilor publici sau altor entități publice
ori private ale căror activității sunt incidente în activitatea notarială sau care au legătură
directă ori implicită cu instrumentarea actului ori procedurii notariale pentru care am depus
cererea la sediul biroului notarial și care, la rândul lor, sunt operatori de date cu caracter
personal.
Scopul colectării datelor îl constituie instrumentarea actului/procedurii
notariale potrivit prezentei cererei. Aceste informații vor putea fi introduse de notarul
public în baza sa de date sub orice formă materială (pe suport de hârtie) și electronică.
Menționăm că ni s-a adus la cunoștință că refuzul furnizării acestor date determină
imposibilitatea inițierii sau, după caz, finalizării actului sau procedurii notariale.
Tehnoredactat şi autentificat la Societatea Profesională Notarială Gorun & Asociaţii notar public instrumentator GORUN HORACIUS-TONY, în 1(un) exemplar original pentru
arhiva biroului notarial şi 3 (trei) duplicate din care 1(un) duplicat pentru arhiva biroului
notarial şi 2(două) duplicate care s-au eliberat părţilor.
SEMNĂTURI:
__________________
reprezentată prin
__________________

___________________
reprezentată prin
___________________

