
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA SĂGEATA 

CONSILIUL LOCAL SAGEATA 
 

                                                H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Regulamentului –cadru pentru înregistrarea ,arhivarea 

contractelor de arendă  şi comodat  depuse la Comuna Săgeata/Consiliul local al 
comunei Săgeata,judeţul Buzău  

 
               Consiliul Local al comunei Săgeata, județul Buzău, 
 
                              Având în vedere: 
 

- Referatul de aprobare al domnului primar al comunei Săgeata, județul Buzău, domnul 
Tănase Sorin, înregistrat sub nr.236/31.10.2022; 

- Raportul de specialitate întocmit de doamna Stanciu Elena , inspector  în cadrul 
Compartimentului registrul agricol şi fond funciar din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Săgeata,judeţul Buzău, înregistrat  sub nr. 
237/31.10.2022; 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul  Consiliului Local Săgeata, judeţul Buzău; 
 
                                În conformitate cu: 
 

- prevederile   art. 1836-1850   din Codul civil  referitoare la Contractul de arendă  
- prevederile  art.1178-1280  din Codul Civil referitoare la contracte; 
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
- PrevederileLegii nr.52/2003 privind transparența  decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
                          În temeiul art.129 , alin.(1),art. 136 alin. (3) ,art. 139 alin. (1) şi 
art.196 alin (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privindCodul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare ; 
 
 

H O T Ă R Â Ș T E: 
 
      Art. 1. Se aprobă  Regulamentul cadru   pentru  înregistrarea şi arhivarea  
contractelor de arendă  şi comodat  depuse  la  Comuna  Săgeata/Consiliul local al 
comunei Săgeata, judeţul Buzău, prevăzut în anexa  , care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



       Art.2. Primarul comunei Săgeata, județul Buzău,  secretarul  general al comunei, 
compartimentul  registrul agricol şi fond  funciar ,compartimentului impozite şi taxe 
locale ,vor duce la îndeplionire prevederile prezentei hotărâri. 
       Art.3.Secretarul general delegate  al comunei Săgeata va asigura aducerea la 
cunostinta publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Comunei Săgeata, 
județul Buzău și o va comunica instituțiilor și autorităților interesate (Instituției 
Prefectului – județul Buzău, Primarului comunei,  Compartimentului  registrul agricol 
şi fond funciar   şi impozite şi taxe locale. 
 
 
 

PREŞEDINTE  de ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

     Consilier local,                                   Secretar General Delegat al Comunei Săgeata 

       Filip ENACHE                                                                    Elena PETRACHE  

 

       Nr. 49 din 16 noiembrie 2022, Săgeata/Buzău 

              Hotărârea  a fost  adoptată de Consiliul local al comunei Sageata în şedinţa ordinară din data de 
16.11.2022,cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din OUG nr.57/2019, cu un număr de   11 
voturi pentru ,  0 abţineri şi  0 voturi împotrivă , din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 11 
consilieri prezenţi la şedintă. 

 

 

 

 
 
 

       

 

 

 

 
 



                                      Anexa  la H.C.L. SĂGEATA nr. 49 /16.11.2022  

 

 

                                            REGULAMENT - CADRU  

       pentru înregistrarea şi arhivarea contractelor de arendă şi comodat depuse 
la Comuna Săgeata/Consiliul local al coumunei Săgeata,judeţul Buzău  

 
 

I. Înregistrarea contractelor de arendare atunci când arendarea 
bunurilor agricole (așa cum sunt definite la art. 1836 din Codul 
Civil) se face de către proprietar în calitate de arendator 

 

 

Art. 1. (1) Contractul de arendare se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea 
nulității absolute, protivit dispozițiilor art. 1838 din Legea nr. 278/2009 (rl) privind 
Codul Civil al României, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2. (1) Contractul de arendare poate fi încheiat sub formă autentică și sub 
semnătura privată (cel sub semnătura privată pentru a avea caracter executoriu 
trebuie înregistrat la primărie), potrivit dispozitiilor art. 1845 din Codul Civil. 

(2) Persoana care arendează bunul agricol are calitatea de proprietar, făcând 
dovada dreptului de proprietate cu actul de proprietate. 

Art. 3. (1)Toate cheltuielile legate de încheierea, înregistrarea și publicarea 
contractului de arendare revin arendașului, conform dispozițiilor art. 1838(5) din 
Codul Civil. 

(2) Arendașul, în calitate de depunător al contractului este responsabil pentru 
veridicitatea semnăturilor părților contractante. Contractul de arendare nu se 
semneazăîn fața secretarului U.A.T., sau în fața altui funcționar public, secretarul 
avînd competență cu privire la înregistrarea acestuia, înregistrarea nu are valoare 
juridică de contract autentificat. 

Art. 4. (1)Arendașul va depune pentru înregistrare: contractul de arendare în 
trei exemplare originale (unul pentru primărie, unul pentru arendator și unul pentru 
arendaș), însoțit de copiile actului de identitate și actul de proprietate al bunului ce 
urmează a fi arendat, în termen de cel mult 30  de zile de la data semnării 
acestora de către părțile contractante (termen stabilit în corelație cu prevederile art. 
120 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificat).În caz contrar nu 
se înregistrează contractul în registrul special. 

(2)Două exemplare ale contractului de arendare, înregistrate se remit 
arendașului, unul dintre acestea fiind înapoiat de către arendaș, celeilalte părți 
contractante, respectiv arendatorului.Arendașul va menționa în scris faptul că a primit 
două exemplare în original, își va înscrie numele în clar, semnătura și data primirii. 

Art. 5. (1)Contractul de arendare trebuie să respecte cel puțin: condițiile de 
formă impuse de Codul Civil (art. 1838)și bunurile ce pot fi arendate ( art. 1836 Codul 



Civil, bunurile imobile pot fi identificate cu tarla, parcelă, suprafață, vecinătăți)și 
durata contractului de arendare (art. 1837 Cod Civil – un an agricol, coroborat cu art. 
1783 Cod Civil – maximum 49 ani), plata arendei (art. 1844), arendașul și arendatorul 
trebuie să aibă capacitatea de folosință și de exercițiu (conform prevederilor Codului 
Civil) în a încheia acte de administrare. 

Art. 6 (1) Contractul de arendare se reînnoişte  de drept, pentru aceeaşi durată, 
dacă niciuna  dintre părţi nu a comunicat cocontractantului, în scris, refuzul său cu 
cel puţin  6 luni   înainte  de expirarea termenului, iar în cazul  terenurilor cu 
destinaţie agricolă, cu cel puţin 1 an. (art.1848 Codul civil) 

 (2) Dacă durata  contractului de arendare  este de un an sau mai scurtă  , 
termenele de refuz  al reînnoirii prevăzute la  alin. 1 se reduc la jumătate. 

 

Art. 7 (1)Contractele de arendare vor urma cursul după cum urmează: 

a) Persoanele cu atribuții delegate (inspectorii din cadrul compartimentului 
Registrul Agricol și Fond Funciar),  va verifica, în termen de 10 zile lucrătoare 
(maxim 20 de contracte) de la data primirii acestora la registratura  generală, 
dacă sunt depuse contractele de arendă în trei exemplare originale și sunt 
însoțite de documentele prevăzute la art. 4 (1) din prezenta anexă. În cazul în 
care documentația este completă și corect întocmită și este respectat termenul 
de depunere spre înregistrare a contractelor de arendă, se va verifica dacă, în 
conformitate cu datele înscrise în registrele agricole, arendatorul este 
proprietarul terenului ce face obiectul arendării. 

b) Persoanele responsabile cu atribuțiile în completarea și ținerea la zi a registrelor 
agricole,verifică dacă terenul ce face obiectul arendării este înscris în registrul 
agricol , dacă arendatorul are calitatea de proprietar şi dacă terenul este liber de 
sarcini,nu mai există un alt contract de arendare în derulare  şi face menţiunea 
pe exemplarul care ramâne de arhivat la instituţia noastră. 

c) Compartimentul impozite și taxe locale, verifică dacă arendatorul este 
înregistrat ca proprietar, caz în care va verifica și dacă este înregistrat ca 
plătitor de impozite, în urma verificărilor efectuate se va constata dacă sunt 
înregistrate restanțe la plata impozitului, caz în care înregistrarea contractelor 
de arendă se va face în registrul special după achitarea restanțelor. 
(2) Dacă se constată nereguli, cu ocazia verificărilor făcute, nu va înregistra 

contractele de arendă și va proceda la returnarea documentației către Arendaș 
pentru completare, indicând ceea ce lipsește din documentație. 

(3) Dacă nu se constată nereguli, persoanele cu atribuții delegate ( secretarul 
Primăriei Săgeata), va proceda la înregistrarea celor trei exemplare originale ale 
contractelor de arendare, în Registrul special de înregistrare a contractelor de 
arendare, aplicând ștampila Primăriei Comunei Săgeata. 

(4) Exemplarul contractului de arendare care rămâne la primărie, va fi arhivat 
în dosarul arendașului respectiv se va păstra la compartimentul agricol, care are 
obligația de a-l înscrie în registrele agricole, atât la arendator cât și la arendaș. Prin 
grija secretarului comunei, celelalte două exemplare originaleale contractelor de 
arendare, înregistrate, semnate de secretar și cu ștampila Primăriei Comunei 
Săgeata, vor fi înmânate arendașului sub semnătură de primire. 



Art. 8 Nu se vor accepta și înregistra acte adiționale, note de constatare semnate 
unilateral sau alte documente care să modifice contractele de arendă înregistrate deja, 
cu excepția actelor adiționale privind micșorarea suprafeței în cazul înstrăinării unor 
parcele de teren obiect al contractului inițial, modifcarea  contravalorii plăţii arendei 
sau rezilierea contractelor înainte de expirarea termenului de valabilitate, în doua 
situații: 

a) în cazul în care părțile contractante doresc de comun acord încetarea 
contractului 

b) în cazul în care survine decesul sau încetarea activității uneia dintre părțile 
contractante 

II. Proceduri operaționale pentru înregistrarea contractelor de 
arendare atunci când arendarea bunului agricol (teren agricol 
extravilan/intravilan) se face de către unul dintre moștenitorii 
(comoștenitorul) titularului dreptului de 
proprietate/coindivizarul/coproprietarul/uzufructuarul dreptului 
de proprietate 

      Art. 1. (1) Contractul de arendare se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea 
nulității absolute, protivit dispozițiilor art. 1838 din Legea nr. 278/2009 (rl) privind 
Codul Civil al României, cu modificările și completările ulterioare. 

       Art. 2. (1) Contractul de arendare poate fi încheiat sub formă autentică și sub 
semnătura privată (cel sub semnătura privată pentru a avea caracter executoriu 
trebuie înregistrat la primărie), potrivit dispozitiilor art. 1845 din Codul Civil. 

(2) Persoana care arendează bunul agricol poate avea calitatea de 
moștenitor/comoștenitor al titularului dreptului de 
proprietate/coindivizar/coproprietar/uzufructuarul dreptului de proprietate, 
potrivit dispozițiilor Codului Civil și anume: 

- uzufructuar conform dispozițiilor art. 715 (1) coroborate cu prevederile art. 703 din 

Legea nr. 278/2009 (rl) privind Codul Civil al României, cu modificările și completările 

ulterioare. 

- coindivizar/comoștenitor/coproprietarîn conformitate cu dispozitiile art. 641 (1) și 
alin (4) din Codul Civil coroborate cu dispozițiile art. 1784 (3) din Codul Civil. De 

asemenea, mai sunt incidente dispozițiile art. 667, art. 668 (2) coroborat cu art. 345 

din Codul Civil. 

- moștenitorul titularului dreptului de proprietate (dispozițiile: art. 1108 (3) art. 

1110 (2) art. 1125 și art. 1126 din Codul Civil). 

(3) Arendașul va face dovada calității de moștenitor cu următoarele documente: 

actele de stare civila ale moștenitorului și certificatul de deces al autorului. Actele de 

stare civilă vor putea fi prezentate ca dovadă a calității de moștenitor, a rudei cu 

defunctul sau a calității de soț supraviețuitor atunci când bunurile sunt dobândite în  



timpul căsătoriei având caracter autentic, ele vor putea fi combătute numai în 
condițiile prevăzute de lege, potrivit dispozițiilor art. 99 din Codul Civil. Pentru bunul 
imobil teren agricol ce urmează a fi arendat se va prezenta actul de proprietate al 
acestuia. 

(4) Persoanele enumerate la alin. (2): uzufructuarul, moștenitorul pot face 
numai acte de administrare (ex. Contracte de arendare, închiriere, comodat) pe 

un termen de maximum 5 ani, întrucât, în cazul imobilelor dacă durata locațiunii 

sau a contractului de comodat depășește termenul de 5 ani, este considerat de lege ca 

act de dispoziție, prin urmare doar persoanele care au capacitatea de a efectua acte de 

dispoziții (proprietarii bunului) pot încheia contracte de locațiune sau comodate pe o 

perioadă mai mare de 5 ani (art. 1784 (3) din Codul Civil). În cazul 
comoștenitorilor/coindivizarilor/coproprietarilor termenul pentru încheierea 

actelor de administrare, dacă nu sunt semnate în unanimitate de aceștia, este de 
maximum 3 ani (art. 641 (4) din Codul Civil). 

          Art. 3. (1)Toate cheltuielile legate de încheierea, înregistrarea și publicarea 
contractului de arendare revin arendașului, conform dispozițiilor art. 1838(5) din 
Codul Civil. 

(2)Arendașul, în calitate de depunător al contractului este responsabil pentru 
veridicitatea semnăturilor părților contractante. Contractul de arendare nu se 
semneazăîn fața secretarului U.A.T., sau în fața altui funcționar public, secretarul 
având competențe cu privire la înregistrarea acestuia, înregistrarea nu are valoare 
juridică de contract autentificat. 

             Art. 4.(1)Arendașul va depune pentru înregistrare: contractul de arendare în 
trei exemplare(unul pentru primărie, unul pentru arendator și unul pentru arendaș), 
însoțit de actelor stipulate la pct.II,  art. 2(1), alin (3) din prezenta anexa și actul de 
proprietate al bunului ce urmează a fi arendat, în termen de cel mult 30  de zile de 
la data semnării acestora de către părțile contractante (termen stabilit în corelație cu 
prevederile art. 120 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificat). 

(2) Două exemplare ale contractului de arendare, înregistrate se remit 
arendașului, unul dintre acestea fiind înapoiat de către arendaș, celeilalte părți 
contractante, respectiv arendatorului. 

Arendașul va menționa în scris faptul că a primit două exemplare în original, își va 
înscrie numele în clar, semnătura și data primirii. 

            Art. 5. (1) Contractul de arendare trebuie să respecte cel puțin:condițiile de 
formă impuse de Codul Civil (art. 1838); bunurile arendate ( identificate cu tarla, 
parcelă, suprafața, vecinătăți)și durata contractului de arendare ( art. 1784 (3) Cod 
Civil, coroborat cu art. 641 (4) Cod Civil și coroborate cu art. 1778 (2) din Codul Civil), 
plata arendei (art. 1844), arendașul și arendatorul trebuie să aibă capacitatea de 
folosințăși de exercițiu ( conform prevederilor Codului Civil ) în a încheia acte de 
administrare. 

Art. 6 (1) Contractul de arendare se reînnoişte  de drept, pentru aceeaşi durată, 
dacă niciuna  dintre părţi nu a comunicat cocontractantului, în scris, refuzul său cu 



cel puţin  6 luni   înainte  de expirarea termenului, iar în cazul  terenurilor cu 
destinaţie agricolă, cu cel puţin 1 an. (art.1848 Codul civil) 

 (2) Dacă durata  contractului de arendare  este de un an sau mai scurtă  , 
termenele de refuz  al reînnoirii prevăzute la  alin. 1 se reduc la jumătate. 

    

                    Art. 7 (1)Contractele de arendare vor urma cursul după cum urmează: 

d) Persoanele cu atribuții delegate (inspectorii din cadrul 
compartimentuluiRegistrul Agricol și Fond Funciar),  va verifica, în termen de 
10 zile lucrătoare (maxim 20 de contracte) de la data depunerii acestora la 
registratură, dacă sunt depuse contractele de arendă în trei exemplare originale și sunt însoțite de documentele prevăzute la art. 4 (1) din prezenta anexă. În 
cazul în care documentația este completăși corect întocmită și este respectat 
termenul de depunere spre înregistrare a contractelor de arendă, se va verifica 
dacă, în conformitate cu datele înscrise în registrele agricole, arendatorul este 
moștenitor/comoștenitor al titularului dreptului de 
proprietate/coindivizar/coproprietar/uzufructuarul dreptului de 
proprietate terenului ce face obiectul arendării. 

e) Persoanele responsabile cu atribuțiile în completarea și ținerea la zi a registrelor 
agricole,verifică dacă terenul ce face obiectul arendării este înscris în registrul 
agricol și dacă arendatorul are calitatea de moștenitor/comoștenitor al 
titularului dreptului de 
proprietate/coindivizar/coproprietar/uzufructuarul dreptului de 
proprietate. 

f) Compartimentul impozite și taxe locale-achiziții publice, verifică dacă 
arendatorul este înregistrat ca moștenitor/comoștenitor al titularului 
dreptului de proprietate/coindivizar/coproprietar/uzufructuarul dreptului 
de proprietate, caz în care va verifica și dacă este înregistrat ca plătitor de 
impozite, în urma verificărilor efectuate se va constata dacă sunt înregistrate 
restanțe la plata impozitului, caz în care înregistrarea contractelor de arendă se 
va face în registrul special după achitarea restanțelor. 

(2) Dacă se constată nereguli, cu ocazia verificărilor făcute, nu va înregistra 
contarctele de arendă și va proceda la returnarea documentației către Arendaș 
pentru completare, indicând ceea ce lipsește din documentație. 

(3) Dacă nu se constată nereguli, persoanele cu atribuții delegate ( secretarul 
Primăriei Săgeata), va proceda la înregistrarea celor trei exemplare originale ale 
contractelor de arendare, în Registrul special de înregistrare a contractelor de 
arendare, aplicând ștampila Primăriei Comunei Săgeata.  

(4) Exemplarul contractului de arendare care rămâne la primărie, va fi arhivat 
în dosarul arendașului respectiv se va păstra la compartimentul agricol, care are 
obligația de a-l înscrie în registrele agricole, atât la arendator cât și la arendaș. Prin 
grija secretarului comunei, celelalte două exemplare originaleale contractelor de 
arendare, înregistrate, semnate de secretar și cu ștampila Primăriei Comunei 
Săgeata, vor fi înmânate arendașului sub semnătură de primire. 

             Art. 8 Nu se vor accepta și înregistra acte adiționale, note de constatare 
semnate unilateral sau alte documente care să modifice contractele de arendă 



înregistrate deja, cu excepția actelor adiționale privind micșorarea suprafeței în cazul 
înstrăinării unor parcele obiect al contractului inițial sau rezilierea contractelor înainte 
de expirarea termenului de valabilitate, în doua situații: 

c) în cazul în care părțile contractante doresc de comun acord încetarea 
contractului 

d) în cazul în care survine decesul sau încetarea activității uneia dintre părțile 
contractante 

 

III.Luarea în evidență a  contractelor de comodat (împrumutul de 
folosință) autentificate la notarul public sau încheiate sub semnătură 

privată, atunci când împrumutul de folosință se face de către proprietar  

 

 

Art.1.(1) Contractul de comodat se încheie în formă scrisă, autentificat la 
notarul public sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă și constituie 

titlu executoriu, potrivit dispozițiilor art. 2157 din Legea nr. 278/2009 (rl) privind 

Codul Civil al României, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Atunci când bunul dat în folosință este bun agricol, teren intravilan sau 
extravilan, precum și construcții, iar părțile contractante doresc înscrierea la partidele 
rol din registrul agricol a contractelor de comodat, comodatarul (persoana care 

primește bunul dat în folosință) va prezenta 3 exemplare în original (unul pentru 

registrul agricol și două exemplare se remit comodatarului) pentru a fi luate în 
evedență de către responsabilii cu registratura din cadrul primăriei. Pe acestea se va 

aplica ștampila primăriei, cu mențiunea “luat în evidență, data luării în evidență, 

semnătura persoanei care l-a luat în evidență și numărul de ordine luat în evidență. 

Evidența contractelor de comodat se va ține într-un registru format electronic, de către 

doamna Gheorghe Rafira”. 

(3) Două exemplare ale contractului de comodat, luate în evidență se remit 
comodatarului, unul dintre acestea fiind înapoiat de către comodatar, celeilalte părți 
contractante, respectiv comodantului. Comodatarul va menționa în scris faptul că a 

primit două exemplare în original, își va înscrie numele în clar, semnătura și data 

primirii. 

Art.2. (1) Persoana care împrumută bunul imobil are calitatea de proprietar, 
făcând dovada dreptului de proprietate cu actul de proprietate. 

Art.3 (1) Comodatarul, în calitate de depunător al contractului este responsabil 
pentru veridicitatea semnăturilor părților  contractante. Contractul de comodat nu se 

semnează în fața niciunui funcționar public, luarea în evidență neavând valoare 



juridică de contract autentificat, el producând efecte pentru primărie (este opozabil 

primăriei) numai de la data luării în evidență. 

Art. 4 (1)Comodatarul va depune pentru înregistrare: contractul de comodat în 
trei exemplare, însoțit de actele stipulate la pct.I, art. 4(1)  și actul de proprietate al 
bunului ce urmează a fi dat în folosință, în termen de cel mult 30  de zile de la data 
semnării acestora de către părțile contractante (termen stabilit în corelație cu 
prevederile art. 120 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificat). 

Art. 5. Contractul de comodat trebuie să respecte/cuprindă cel puțin: condițiile 

de formă impuse de Codul Civil, coroborat cu prevederile art. 1241 din Codul Civil)și 
bunurile ce urmează a fi date în folosință ( mobile si imobile art. 2146 Cod Civil, 

bunurile imobile identificate cu trala, parcelă, vecinătăți, adresă la intravilan, după 

caz)ș durata contractului de comodat ( legiuitorul nu a prevăzut în mod expres 
perioada pentru care bunul a fost dat în folosință, însă, potrivit dispozițiilor art. 1277 

din Codul Civil, contractul încheiat pe durată nedeterminată poate fi denunțat de 

oricare dintre părți) comodantul și comodatarul trebuie să aibă capacitatea de folosință și de exercițiu (conform prevederilor Codului Civil) în a încheia acte de administrare. 

       IV.Luarea în evidență a  contractelor de comodat (împrumutul de folosință) 
autentificate la notarul public sau încheiate sub semnătură privată, atunci când 
împrumutul de folosință(pentru bunul imobil teren agricol extravilan/intravilan) 
se face de către unul dintre moștenitorii (comoștenitorul) titularului dreptului de 
proprietate/coindivizarul/coproprietarul/uzufructuarul dreptului de proprietate 

  Art.1 (1)Contractul de comodat se încheie în formă scrisă, autentificat la 
notarul public sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă și constituie 

titlu executoriu, potrivit dispozițiilor art. 2157 din Legea nr. 278/2009 (rl) privind 

Codul Civil al României, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Atunci când părțile contractante doresc înscrierea la partidele de rol din 

registrul agricol a bunului agricol ( teren intravilan sau extravilan ) dat în folosință, 

comodatarul (persoana care primește bunul dat în folosință) va prezenta 3 exemplare 
în original (unul pentru registrul agricol si doua exemplare se remit comodatarului) 

pentru a fi luate în evidență de către responsabilii cu registratura din cadrul primăriei. 
Pe acestea se va aplica ștampila primăriei, cu mențiunea “luat în evidență, data luării 

în evidență, semnătura persoanei care l-a luat în evidențăși numărul de ordine luat în 

evidență. Evidența contractelor de comodat se va ține într-un registru format 

electronic, de către doamna Gheorghe Rafira”. 

(3) Două exemplare ale contractului de comodat, luate în evidență se remit  
comodatarului, unul dintre acestea fiind înapoiat de către comodatar, celeilalte părți 
contractante, respectiv comodantului. Comodatarul va menționa în scris faptul că a 

primit două exemplare în original, își va înscrie numele în clar, semnătura și data 

primirii. 



Art.2 (1) Întrucât, contractul de comodat nu este translativ de proprietate, 

comodantul poate să nu aibă calitatea de proprietar, atât comodantul, cât si 
comodatarul trebuie să aibă capacitatea de a încheia acte de administrare. 

(2)Persoana care împrumută bunul imobil teren agricol extravilan/intravilan poate 
avea calitatea de moștenitor/comoștenitor al titularului dreptului de 

proprietate/coindivizar/coproprietar/uzufructuarul dreptului de proprietate, potrivit 

dispozițiilor Codului Civil și anume: 

- uzufructuar conformdispozițiilor art. 703 din Codul Civil, coroborate cu dispozițiile 

art. 2147 din Ciodul Civil (calitatea de comodant o poate avea orice persoană care are 
dreptul de a folosi bunul). 

- coindivizar/comoștenitor/coproprietarîn conformitate cu dispozitiile art. 641 (1) și 
alin (4) din Codul Civil coroborate cu dispozițiile art. 1784 (3) din Codul Civil. De 

asemenea, mai sunt incidente dispozițiile art. 667, art. 668 (2) coroborat cu art. 345 

din Codul Civil. 

- moștenitorul titularului dreptului de proprietate (dispozițiile: art. 1108 (3) art. 

1110 (2) art. 1125 și art. 1126 din Codul Civil). 

(3) Comodantul va face dovada calității de moștenitor cu următoarele 

documente: actele de stare civila ale moștenitorului și certificatul de deces al 

autorului. Actele de stare civilă vor putea fi prezentate ca dovadă a calității de 

moștenitor, a rudei cu defunctul sau a calității de soțsupraviețuitor,atunci când 

bunurile sunt dobândite în timpul căsătorieiavând caracter autentic, ele vor putea fi 
combătute numai în condițiile prevăzute de lege, potrivit dispozițiilor art. 99 din Codul 

Civil. Pentru bunul imobil teren agricol ce urmează a fi arendat se va prezenta actul de 

proprietate al acestuia. 

(4) Persoanele enumerate la alin. (2): uzufructuarul, moștenitorul pot face 
numai acte de administrare (ex. Contracte de arendare, închiriere, comodat) pe 

un termen de maximum 5 ani, întrucât, în cazul imobilelor dacă durata locațiunii 

sau a contractului de comodat depășește termenul de 5 ani, este considerat de lege ca 

act de dispoziție, prin urmare doar persoanele care au capacitatea de a efectua acte de 

dispoziții (proprietarii bunului) pot încheia contracte de locațiune sau comodate pe o 
perioadă mai mare de 5 ani (art. 1784 (3) din Codul Civil). În cazul 
comoștenitorilor/coindivizarilor/coproprietarilor termenul pentru încheierea 

actelor de administrare, dacă nu sunt semnate în unanimitate de aceștia, este de 
maximum 3 ani (art. 641 (4) din Codul Civil). 

Art.3 (1) Comodatarul în calitate de depunător al contractului este responsabil 
pentru veridicitatea semnăturilor părților contractante. Contractul de comodat nu se 
semneazăîn fața niciunui funcționar public, luarea în evidență neavând valoare 
juridică de contract autentificat, el producând efecte pentru primărie (este opozabil 
primăriei) numai de la data luării în evidență. 



Art. 4 (1) Comodatarul va depune pentru înregistrare: contractul de comodat în 
trei exemplareactelor stipulate la pct.II art. 2 (1) ,alin (3) precum și Certificat 
înregistrare Camera de Comerț ( pentru PFA/II/IF/SC) și actul de proprietate al 
bunului ce urmează a fi dat în folosință, în termen de cel mult 30  de zile de la data 
semnării acestora de către părțile contractante (termen stabilit în corelație cu 
prevederile art. 120 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificat). 

Art. 5.Contractul de comodat trebuie să respecte/cuprindă cel puțin: condițiile 

de formă impuse de Codul Civil, ( art. 2157 Cod Civil, coroborat cu prevederile art. 

1241 din Codul Civil) și bunurile ce urmează a fi arendate (identificate cu tarla, 

parcelă, suprafață, vecinătăți, adresă la intravilan, după caz), durata contractului de 
comodat ( întrucât contractul de comodat este un act de administrare se vor aplica 

prin analogie dispozițiile cu privire la locațiune art. 1784 (3) din Codul Civil, 

coroborate cu art. 641(4) Cod Civil), comodantul și comodatarul trebuie să aibă 

capacitatea de folosințăși de exercițiu (conform prevederilor Codului Civil) în a încheia 

acte de administrare. 

    

 

 

     PREŞEDINTE  de ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

         Consilier local,                                                                                                                                 
Secretar General Delegat al Comunei Săgeata 

          Filip ENACHE                                                              Elena PETRACHE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


