CONTRACT DE COMODAT Nr. I
PRIVIND TRANSMITEREA ECHIPAMENTULUI $I SISTEMULUI RADARULUI
METEOROLOGIC DWSR-350 1 C

//rpglzo/?

mun. Chiqiniu

Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova (SHS), c.f. 1006601003980,
numit in continuare "Comodant" in persoana dnei Violeta BALAN , director adjunct, care
activeazd,inbazaRegulamentului, pe de o parte, qi
intreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spa{iului Aerian qi Deservirea Traficului Aerian
,,MoldATSA" (I.S. "MoldATSA"), c.f. 1003600022806, numitd in continuare "Comodatar",
in persoana dlui Veaceslav FRUNZE, Administrator interimar, care activeaz1 in baza
Statutului, pe de altd parte, au incheiat prezentul Contract de comodal cu privire la urm[toarele:

I. Obiectul contractului
1.L. Comodantul transmite Comodatarului in folosinld temporard, cu titlu gratuit, Radarul
DWSR-3501C, care deja este instalat pe terenul i.S. "MoldATSA", adresa bd. Dacia 80/4, mun.
Chigindu, precum qi echipamentul suplimentar, in conformitate cu Anexa nr. 1 a prezentului
contract.

obligd sd transmitd Comodatarului, iar Comodatarul se obligd sd
primeascd, bunurile menlionate in pct. 1.1, in baza actului de predare - primire qi facturii fiscale,
care vor constitui pdrli integrante ale prezentului contract.
1.2. Comodantul se

1.3.

Bunurile indicate in p.

1

.I

a prezentului Contract aparlin Comodantului cu drept de

proprietate.

1.4.ln procesul de exploatare Ei utilizarea de date a radarului meteorologic DWSR3501C, Comodatarul va efectua cheltuielile de intrelinere gi reparalie din contul sdu.
1.5. Comodantul

va beneficia de acces gratuit in regim real qi permanent la radarul

meteorologic DWSR-3 50 I C.

in vigoare la data semndrii qi este valabil pentru o perioadd de
prelungit tacit ori de cite ori va fi necesar, dacd nici una din pd(i nu a

L.6. Prezentul contract intrd

1 an, contractul va fi
parcurs la rene goci er eal r ezilierea acestuia.

f:
tr:l

tl1';
fI. Obliga{iile p[r(ilor
2.L. Comodantul se obligi:

2.1.1. Sd transmitd Comodatarului bunurile in ordinea stabilitd de prezentul contract qi in
termenul convenit de cdtre ambele Pd4i;

2,1.2,Sd respecte qi sd indeplineascd conditiile gi obligaliile asumate prin prezentul
contract de Comodat'
2.1.3. Sd efectueze reparalia capitald a bunului transmis in comodat sau in cazul efectudrii
reparaliei capitale de cdtre Comodatar, sd compenseze acestuia in totalitate cheltuielile de
reparalie capitald suportate ;

\

2.2. Comodatarul se obligi:
2.2.1, Sd pdstreze qi sd ingrijeascd bunurile transmise cu diligenfa unui bun proprietar;
2,2.2. Sd respecte qi sd indeplineascd condiliile gi obligafiile asumate prin prezentul
Contract de Comodat;
2.2.3. Sd igi asume cheltuielile de intrelinere Ei reparalie
utilizarea de date a radarului meteorologic DWSR-3501C;

in

procesul de explo atare,

2.2,4. Sa' respecte condiliile de exploatare a echipamentului intru menfinerea
funclionalitilii echipamentului in conformitate cu cerinlele qi condiliile de exploatare stabilite
de citre compania producdtoare a radarului, Enterprise Electronics Corporation;
2.2.5. Sd asigure accesul liber al reprezentar\ilor Comodantului qi al altor persoane
autotizate de Comodant in incdperile, terenurile unde vor fi amplasate bunurile transmise in
folosinld cu titlu gratuit, in vederea inspectdrii qi controlului acestora;
2.2.6. Sd informeze Comodantul in cazul apariliei unor situatii care ar putea duce la
prejudicierea bunurilor care constituie obiectul prezentului contract;

2,2.7,Sd nu transmitd bunurile

in folosinli

terfelor persoane, frrd acordul scris al

Comodantului;

2.2.8. Sd restituie bunurile la data incetdrii actiunii contractului, in baza actului de
primire- predare, in stare bund de functionare, lindnd cont de uzuranormala a bunurilor.

III. Rezilierea contractului
3.1. comodantul poate rezilia contractul in urmrtoarere cazuri:
3.1.1. Comodatarul folosegte bunurile contrar destinaliei stabilite in Contract;
3,1.2. Comodatarul dd in folosinJd bunurile unei te4e persoane, ftrd acordul
Comodantului;

in scris

al

3.1.3. Comodatarul gi-a incetat activitatea.

3.2. in cazul rezilierii contractului in baza temeiurilor indicate mai sus, Comodantul
inqtiinfeazd in scris comodatarul cu 30 de zile inainte de data preconizatd, a reztlierii
contractului.

3.3.

Rezilierea Contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor pd4i in caz de
nerespectare a obligaliilor Contractului cu inqtiinlarea obligatorie a pd4ilor nu mai tdrziu
de 30
de zile p6nd la rezilierea lui.

IV. Forfa majori
4.1, Pdrfile sunt eliberate de idspundere pentru

neexecutar ea parliald, sau totald a
obligatiunilor stipulate in prezentul contract, dacd. aceastd neexecutare a awt loc in urma
survenirii forfei majore, apdrute dupd incheierea prezentului contract, ca produs al
evenimentelor de naturi exceptionalS, pe care partea care nu gi-a onorat obligatiunile
total sau
parfial nu putea si le prevadd sau sd le preintdmpine prin metode ra{ionale.

4.2. La survenirea evenimentelor indicate in pct.4.1 partea pentru care s-a creat
imposibilitatea executdrii obligatiunilor sale, stipulate in prezentul contract, este obligatd
in
termen de 3 (trei) zile si informeze cealaltd parte in scris, cu anexarea dovezilor
corespunzdtoare.

V. Ordinea solufionlrii litigiilor
5.1. Litigiile qi divergentele, care pot apdrea la executarea prezentului contract, vor fi
solulionate, dupd posibilitate, pe cale amiabild.
5.2. in cazul in gare, in termen de 30

de zile din momentul apariliei litigiului

sau

divergenlelor acestea nu pot fi solu{ionate de c6tre Pdrfi pe cale amiabild, se vor transmite spre
solutionare in instanta de judecatd competentd, a Republicii Moldova

VI. Clauze finale

in

cazul apari{iei situatiilor nereglementate de prezentul contract, pA4ile vor ac{iona
in conformitate cu legislalia in vigoare a Republicii Moldova.
6.2. Comodatarul nu poartd rdspundere pentru modificarea sau inr6utdtkea stdrii bunului
dac[ aceasta survine in urma folosirii lui in conformitate cu destinatia stabilitd in contract.
6.3. in caz de schimbare a datelor bancare, formei organrzatorico-juridice, pa4ile, in
termen de 10 zile, se vor ingtiin{a reciproc, pentru a fi operate modificdrile necesare in prezentul
6.1.

contract.
6.4. Toate modificdrile la prezentul contract vor

fi intocmite in scris gi semnate

de ambele

parfi.
6.4. Anexele la prezentul contract constituie pdrfi integrante ale lui.

intocmit in trei exemplare, dintre carc 2 exemplare pentru
Comodant gi unul pentru Comodatar, fiecare exemplar, av6nd aceeaqi putere juridicd.
6.5. Prezentul contract este

VII. Adresele juridice ale plrfilor

t6Comodanttt

,,Comodatar"

Intreprinderea de Stat
+

Serviciul Hidrometeorologic de Stat

pentru

Utilizarea Spa{iului Aerian qi
Deservirea Traficului Aerian
,oMoldATSA"

str. Grenoble 134, MD -201 2 Chigindu,

bd. Dacia 80l4,MD-2026 Chiqindu,

Republica Moldova

Republica Moldova
c/f 1003600022806

c/f 1006601003980
MF-TT Chiqindu-bugetul de Stat
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BC "Mobiasbanca-Groupe Societe Generale" SA

Banca Ministerul Finanlelor- Trezoreria de Stat

BIC: MOBBMD22
IBAN: MD 1 6MO2224 ASY

BIC: TREZMD2X
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