
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
  

    Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                                                                             Data,   26.02.2003 
                                                                             Nr.24/82 

 
 

 R A P O R T  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2001 

privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării 
animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate, cu modificările şi completările ulteriore     

 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată în fond, spre dezbatere şi 
avizare în procedură de urgenţă, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi 
exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate, cu modificările şi completările ulteriore,    
transmisă cu adresa nr.605 din 6 octombrie 2003. 
 La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului. 
 Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi 
exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate. 
 Prin proiect se propune ca societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultură să atribuie prin 
contract, în folosinţă gratuită, construcţiile zootehnice dezafectate, iar  Agenţia Domeniilor Statului să avizeze aceste contracte, 
în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor din aceste societăţi. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind 
punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a 
fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate, cu modificările şi completările ulteriore face parte din categoria legilor ordinare, 
potrivit prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţie. 

La dezbaterea proiectului a participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor domnii  Gheorghe Predilă  � consilier  în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi Bogdan 
Stănescu � director general juridic  în cadrul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 33 de deputaţi, membri ai comisiei. 
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Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate, înregistrându-se o abţinere din voturile celor prezenţi, în şedinţa din           
24.05.2004.   

În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea  cu  modificări şi completări a proiectului de lege. 
 

I. Amendamente admise 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  

Nr. 
Crt. 

 
Text iniţial 

 

Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
propunerii amendamentelor 

0 1 2 3 
1.  Titlul legii 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.168/2001 privind punerea în valoare 
a construcţiilor zootehnice dezafectate, 

destinate creşterii, îngrăşării şi 
exploatării animalelor, precum şi a 
fabricilor de nutreţuri combinate 
dezafectate  cu modificările şi 

completările ulteriore 

Titlul legii se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.168/2001 privind punerea în valoare a 

construcţiilor zootehnice dezafectate, 
destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării 

animalelor, precum şi a fabricilor de 
nutreţuri combinate dezafectate  

 
Deputat Marian Ianculescu - PSD 

Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă.  

2.    
 
Articol I -  Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.168/2001 privind 
punerea în valoare a construcţiilor  
zootehnice dezafectate, destinate 
creşterii, îngrăşării şi exploatării 
animalelor, precum şi a fabricilor de 
nutreţuri combinate dezafectate, cu 

Articolul I se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
   �Art.I -  Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.168/2001 privind punerea în 
valoare a construcţiilor  zootehnice 
dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi 
exploatării animalelor, precum şi a fabricilor 
de nutreţuri combinate dezafectate, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă.  



0 1 2 3 
 

 3 

modificările şi completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.823 din 20 
decembrie 2001 se modifică şi se 
completează după cum  urmează:  
 

nr.823 din 20 decembrie 2001, aprobată  cu 
modificări prin Legea nr.387/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum  
urmează:  
 
Deputat Ioan Stan � PSD  

3.  1. La articolul 3, alineatul 2 va avea 
următorul cuprins: 
  �(2)  a) Construcţiile zootehnice 
dezafectate, aflate în patrimoniul 
societăţilor comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat din 
agricultură, vor fi atribuite în folosinţă 
gratuită persoanelor prevăzute la art.2 
lit.c) de către aceste societăţi 
comerciale, dar avizate de Agenţia 
Domeniilor Statului, în baza hotărârii 
adunării generale a acţionarilor din 
aceste societăţi.� 
b) În cazul societăţilor comerciale cu 
capital integral sau majoritar de stat din 
agricultură faţă de care a fost deschisă 
procedura prevăzută de Legea 
nr.64/1995 privind procedura 
reorganizării judiciare şi a falimentului, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, republicată, contractele de 
atribuire în folosinţă gratuită vor fi 
avizate şi de către judecătorul sindic.� 

1. Alineatul 2 al articolul 3 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 �(2)  Construcţiile zootehnice dezafectate, 
aflate în patrimoniul societăţilor comerciale 
cu capital integral sau majoritar de stat din 
agricultură, vor fi atribuite în folosinţă 
gratuită persoanelor prevăzute la art.2 lit.c) 
de către aceste societăţi comerciale, avizate 
de Agenţia Domeniilor Statului, în baza 
hotărârii adunării generale a acţionarilor din 
aceste societăţi.� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deputat Mihai Nicolescu - PSD  
 

 
 
Pentru o exprimare mai 
corectă.  
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4.   
 
 

După punctul 1 se introduce punctul 2. 
2. După alineatul (2) al articolului 3 se 
introduce un nou alineat, alin.(21) cu 
următorul cuprins: 
   �(21) În cazul societăţilor comerciale cu 
capital integral sau majoritar de stat din 
agricultură, faţă de care a fost deschisă 
procedura prevăzută în Legea nr.64/1995 
privind procedura reorganizării judiciare şi a 
falimentului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, contractele de 
atribuire în folosinţă gratuită vor fi avizate şi 
de către judecătorul - sindic.� 
 
Deputat Ionel Adrian � PSD  

Prin renumerotare. 
Pentru că litera b) reprezintă o 
soluţie juridică distinctă este 
necesară preluarea textului 
într-un  nou alineat.  

5.   
2. La articolul 3, după alineatul 8, se 
introduce alineatul 9 cu următorul 
cuprins: 
  �Art.3. � (9) În vederea stimulării 
cererii de atribuire a folosinţei gratuite 
şi a investiţiilor în imobilele ce fac 
obiectul prezentei ordonanţe, la data 
încheierii contractului prevăzut la art.4 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.168/2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se suspendă orice 
procedură de executare silită pornită de 
creditori bugetari asupra imobilelor a 
căror folosinţă gratuită a fost acordată 

Punctul 2 devine punctul 3.  
3. După alineatul (8) al articolului 3 se 
introduce un nou alineat, alin.(9) cu 
următorul cuprins: 
   �(9) În vederea stimulării cererii de 
atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor 
în imobilele ce fac obiectul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, la data încheierii 
contractului prevăzut la art.4, se suspendă 
orice procedură de executare silită pornită de 
creditori bugetari asupra imobilelor a căror 
folosinţă gratuită a fost acordată sau 
urmează să fie acordată prin contract.� 
 
 
 

Prin renumerotare. 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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sau urmează să fie acordată prin 
contract.� 

Deputat Ioan Bâldea � PRM  
 
 

6.   
3. La articolul 4, alineatul 1 va avea 
următorul cuprins: 
  �Art.4. � (1) Atribuirea în folosinţă 
gratuită a construcţiilor zootehnice 
dezafectate, a fabricilor de nutreţuri 
combinate dezafectate, a terenurilor de 
sub construcţii şi a celor din incintă 
persoanelor prevăzute la art.2 lit.c) se 
face în baza unui contract, conform 
anexei care face parte integrantă din 
prezenta lege, pe care acestea îl încheie 
cu consiliile locale, cu societatea 
comercială ce deţine în patrimoniu 
construcţiile zootehnice dezafectate, 
dar avizate de Agenţia Domeniilor 
Statului şi/sau de Autoritatea pentru 
Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului, după caz, 
pentru o perioadă de 5 ani, cu obligaţia 
de a desfăşura activitatea de creştere a 
animalelor şi/sau de producere de 
nutreţuri combinate.� 

Punctul 3 devine punctul 4.  
4. Alineatul (1) al articolului 4 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
   �(1) Atribuirea în folosinţă gratuită a 
construcţiilor zootehnice dezafectate, a 
fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate, 
a terenurilor de sub construcţii şi a celor din 
incintă persoanelor prevăzute la art.2 lit.c) se 
face în baza unui contract, al cărui model 
este prevăzut în anexa, care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă de 
urgenţă, pe care acestea îl încheie cu 
consiliile locale, cu societatea comercială ce 
deţine în patrimoniu construcţiile zootehnice 
dezafectate,  avizate de Agenţia Domeniilor 
Statului şi/sau de Autoritatea pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului, după caz, pentru o perioadă de 5 
ani, cu obligaţia de a desfăşura activitatea de 
creştere a animalelor şi/sau de producere de 
nutreţuri combinate.� 
 
Deputat Alexandru Pereş - PD 

Prin renumerotare. 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 

7.   
4. La articolul 7, alineatul 1 va avea 
următorul cuprins: 
 
 �(1) La expirarea termenului de 5 ani 

Punctul 4 devine punctul  5. 
5. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
    
 Art.7. - (1) � nemodificat. 

Prin renumerotare.  
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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prevăzut în contractul de atribuire în 
folosinţă gratuită, sau, după efectuarea 
investiţiilor prevăzute în contractul de 
atribuire în folosinţă gratuită, într-un 
termen de maximum 5 ani de la data 
încheierii contractului de atribuire în 
folosinţă gratuită, fabrica de nutreţuri 
combinate, construcţia zootehnică, 
terenul de sub acestea şi incintele 
aferente pot fi vândute persoanelor 
prevăzute la art.2 lit.c), care le-au avut 
în folosinţă gratuită, potrivit 
prevederilor prezentei ordonanţei de 
urgenţă, la un  preţ echivalent cu 10% 
din valoarea acestora la momentul 
atribuirii în folosinţă gratuită, stabilită 
potrivit normelor metodologice.� 

 
 
 
Deputat Tiberiu Sbârcea -PSD 

8.   
5. La articolul 7, după alineatul 3, se 
introduce alineatul 4 cu următorul 
cuprins: 
   �Art.7. � (3) În cazul în care 
crescătorul de animale, astfel cum este 
definit la art.2 lit.c) nu încheie 
contractul de vânzare-cumpărare 
prevăzut la alin.(1), el are dreptul de a 
fi despăgubit de către cumpărătorul 
construcţiei zootehnice dezafectate, cu 
valoarea investiţiei realizate, stabilită 
prin raport de evaluare, la momentul 
vânzării, întocmit pe cheltuiala  

Punctul 5 devine punctul  6. 
6. După alineatul (2) al articolului 7 se 
introduce un nou alineat, alin.(3) cu 
următorul cuprins: 
  �(3) În cazul în care crescătorul de animale, 
astfel cum este definit la art.2 lit.c) nu 
încheie contractul de vânzare-cumpărare 
prevăzut la art.4 alin.(1), el are dreptul de a 
fi despăgubit de către cumpărătorul 
construcţiei zootehnice dezafectate, cu 
valoarea investiţiei realizate, stabilită prin 
raport de evaluare, la momentul vânzării, 
întocmit pe cheltuiala  cumpărătorului 
construcţiei zootehnice dezafectate.� 

Prin renumerotare. 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă.  
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cumpărătorului construcţiei zootehnice 
dezafectate.� 

 
Deputat Elena Naum- PSD 
 

9.  Anexa � anexată  Anexa se modifică şi avea următorul 
cuprins:  - anexată  
 
Deputat Mihai Nicolescu � PSD   
 

Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă.  

10.  Art.II. � Prezenta lege intră în vigoare 
la 60 de zile de la publicarea sa în 
Monitorul Oficial al României.  

Articolul II se  modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
  � Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la 
30 de zile de la publicarea sa în Monitorul 
Oficial al României, Partea I .� 
 
Deputat Vasile Mihalachi � PSD  

Pentru urgentarea încheierii 
contractelor. 
 

  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
 

  Ioan BÂLDEA             Alexandru PEREŞ  
 
 
 
Întocmit:    Consilier 
       Anton Păştinaru 



 

 

ANEXA 
 

AVIZAT A.D.S. 
 

AVIZAT JUDECĂTOR SINDIC  
 

 
CONTRACT DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ A  

CONSTRUCŢIILOR ZOOTEHNICE DEZAFECTATE, A  
TERENULUI DE SUB ACESTEA ŞI A INCINTELOR  

AFERENTE 
 

Nr.______________ din ____________ 
 

 
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE  

 
1.1 Societatea comercială S.A. (IAS)_____________ societate aflată sub incidenţa 

Legii 64/1995*, cu sediul în ___________ str. ____________ nr. ____________ 
înmatriculată la oficiul Registrului Comerţului _________ sub nr.J 
______________ din ______________ cod fiscal _____________ având contul 
nr. ______________________, deschis la  _____________________ 
reprezentanţă legal prin administrator (lichidator) judiciar, dl. 
__________________, în calitate de comodant, şi  

* 1.2.   Persoana fizică _________________ domiciliat în  ___________________ 
str. ______________ nr. _______ bl. __________ scara _______ etaj ________ 
apartament _______ născut la data de ______________ în ________________ 
sector/judeţ ____________ fiul lui __________________ şi al _________________ 
posesor al buletinului/cărţii de identitate seria _________nr. ________ eliberat (e) de 
___________________ cod numeric personal _____________________ 
în calitate de comodatar      
*   1.2  Societatea comercială _____________________  forma juridică), cu sediul 
în ____________ str. ___________ nr. __________ înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului _______________ sub nr. J ___________ din ____________ 
cod fiscal ________________ având contul nr. __________________, deschis la 
___________________ reprezentată prin dl. _____________________ director 
general, în calitate de comodatar 

 
 
 

 
8 
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 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
 2.1. Comodantul dă spre folosinţă gratuită comodatarului, construcţii zootehnice 
dezafectate, incintele aferente şi terenul de sub acestea, detaliate în anexa nr.1 care face  
parte integrantă din prezentul contract, denumite în continuare active. 

Activele ce fac obiectul prezentului contract se află sub sechestru (ipotecă, gaj � 
după caz), conform procesului verbal de sechestru nr. ________ din __________ 
(contract de gaj, contract de împrumut etc. � după caz). 

Activele ce fac obiectul prezentului contract sunt gravate de sarcini la creditorul 
___________ (va fi identificat creditorul cu toate datele, sediu, C.F. etc.) pentru suma de 
________ lei, din care __________ lei bază şi __________ lei, majorări, penalităţi, 
dobânzi � după caz. 

 
Activele ce fac obiectul prezentului contract sunt atribuite direct sau prin licitaţie 

� conform procesului verbal nr. ____________ din __________ încheiat de comisia de 
selecţie constituită la nivelul D.G.A.I.A. ______________.  

Prezentul contract s-a încheiat în baza Hotărârii nr.________ din _________, art. 
_____, Consiliului de Administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului. 

2.2.  Comodantul evaluează activele, la suma de ________________ lei valoare 
contabilă la data semnării prezentului contract.  

 
 
3. DURATA CONTRACTULUI  
 

3.1.  Părţile au convenit să încheie prezentul contract de atribuire în folosinţă 
gratuită pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de cumpărare a activelor ce fac obiectul 
prezentului contract. 

3.2. Predarea � primirea activelor va avea loc la data de _________________. 
3.3. Data la care începe executarea prezentului contract, este data avizării 

favorabile de către Directorul General al Agenţiei Domeniilor Statului. 
 
 
4. DREPTURILE  ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 
4.1. Drepturile şi obligaţiile comodantului sunt următoarele:  
a) să predea spre folosinţă comodatarului activele prevăzute în anexa nr.1, pe 

bază de proces verbal de inventariere; 
b) să nu întreprindă nici o măsură nejustificată care ar fi de natură să împiedice în 

orice fel, direct sau indirect pe comodatar; 
c) să vândă comodatarului la un preţ egal cu 10% din valoarea activelor ce fac 

obiectul prezentului contract la data atribuirii, pe baza opţiunii formulate în 
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scris de comodatar cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea valabilităţii 
prezentului contract; 

d) în cazul privatizării societăţii sau a modificării în orice fel a actelor 
constitutive ori a statutului juridic să asigure în condiţiile legii continuitatea 
valabilităţii şi a funcţionalităţii prezentului contract; (această clauză nu va fi 
consemnată în cazul în care societatea comercială se află sub incidenţa 
Legii nr.64/1995*) 

e) comodantul va urmări îndeplinirea programelor de investiţii imobiliare ale 
comodatarului prevăzute în Anexa 2 la Contract, care au ca obiectiv 
modernizarea, dezvoltarea producţiilor, protecţia mediului, creşterea 
randamentelor şi eficienţei economice, diversificarea producţiilor şi creşterea 
nivelului calitativ al acestora; 

f) va acorda tot sprijinul pentru obţinerea tuturor autorizaţiilor de funcţionare şi 
realizării programului de modernizare şi investiţii; 

g) comodantul se angajează ca, după obţinerea certificatului de atestare a 
dreptului de proprietate  asupra terenului, să încheie un act adiţional cu 
comodatarul, prin care să atribuie acestuia, în folosinţă gratuită, terenul aferent 
spaţiilor zootehnice dezafectate care fac obiectul prezentului Contract; 
(această clauză va fi consemnată numai în cazul în care societatea 
comercială deţinătoare a spaţiilor zootehnice nu are certificat de atestare 
a dreptului de proprietate asupra terenului la momentul semnării 
prezentului contract). 

 
4.2. Drepturile şi obligaţiile comodatarului sunt următoarele: 
a) să folosească şi să întreţină activele ce fac obiectul prezentului contract ca un 

bun proprietar; 
b) să folosească activele potrivit destinaţiei, determinate prin natura sa, activitatea 

desfăşurată va fi exclusiv în domeniul zootehniei; 
c) să suporte toate cheltuielile de folosinţă a construcţiei (cheltuieli de întreţinere, 

energie electrică şi termică, abonament telefon, reparaţii, precum şi orice alte 
cheltuieli rezultate din folosirea spaţiului, ş.a.), precum şi taxele aferente 
bugetelor locale; 

d) să predea activele libere de sarcini şi în bună stare, la data expirării termenului 
contractului în cazul în care nu optează pentru cumpărarea acestora; 

e) să nu greveze activele prin ipotecă, gaj sau prin alte sarcini; 
f) în cazul în care optează pentru cumpărarea activelor ce fac obiectul prezentului 

contract să achite preţul în termen de 10 zile lucrătoare de la încetarea 
valabilităţii prezentului contract, iar în cazul în care nu o va face va fi decăzut 
din drepturi; 

g) să nu subînchirieze activele ce fac obiectul prezentului contract; 
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h) în situaţia în care nu optează pentru cumpărarea activelor, să le predea măcar în 
starea în care le-a preluat, dar cu toate cheltuielile aferente achitate la zi; 

i) să-şi desfăşoare activitatea pe propriul risc, cu stricta respectare a prevederilor 
legale în vigoare, de protecţia muncii şi PSI; 

j) să obţină toate autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii, inclusiv cea de 
mediu; 

k) să realizeze programul de investiţii cuprins în planul de afaceri, aşa cum reiese 
din anexa 2 care face parte integrantă din prezentul Contract.  

 
4.3. Obligaţii generale: 
a) Comodatarul şi comodantul vor face toate demersurile pentru obţinerea titlului 

de proprietate pentru terenurile de incintă conform H.G.834/1991. 
b) Prezentul contract va fi adus la cunoştinţă tuturor creditorilor comodantului şi 

comodatarului, aceştia fiind înştiinţaţi că activele ce fac obiectul prezentului 
contract nu pot face obiectul sechestrelor, ipotecilor, gajurilor sau oricăror alte 
sarcini. 

 
 

5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
 
5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia 

instanţelor judecătoreşti, în una din următoarele situaţii: 
a) prin restituirea spaţiului în stare corespunzătoare la finele termenului prevăzut în 

contract, dacă comodatarul nu a optat pentru cumpărarea activelor în condiţiile 
legii; 

b) când comodatarul nu îşi execută una dintre obligaţiile enumerate în prezentul 
contract; 

c) în termen de 30 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la 
cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare din 
obligaţiile ce-i revin prin prezentul contract; 

d) în cazul în care comodatarul a intrat sub incidenţa Legii 64/1995, republicată.  
5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va 

notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data la care urmează să-
şi producă efectele. 

5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja 
scadente între părţile contractante. 

5.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod 
culpabil a cauzat încetarea contractului.  
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6. LITIGII 
 
6.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului 

contract sau rezultate din interpretare, executarea sau încetarea acestuia să fie 
rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor. 

6.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se 
vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.  

 
 
7. CLAUZE FINALE  
 
7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între 

părţile contractante ce va fi transmis spre avizare la Agenţia Domeniilor 
Statului � Bucureşti; 

7.2. Prezentul contract a fost încheiat astăzi _______________ în 3 (trei) exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi unul pentru Agenţia 
Domeniilor Statului. 

 
 
COMODANT,        COMODATAR,  

 
 
 
 
 

ANEXA NR.1 LA  
CONTRACTUL DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ 

A CONSTRUCŢIILOR ZOOTEHNICE DEZAFECTATE, A TERENULUI 
DE SUB ACESTEA ŞI INCINTELOR AFERENTE  

 
Nr. ________ din ____________ 


	R A P O R T
	
	
	Amendamente admise


	Ioan BÂLDEA      							Alexandru PERES
	Anton Pastinaru



