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H O T A R A RE nr. 143120.01.2017

zRTVIND APRIBAREA CONTRACTULIfi CADRaJ POTRMT HOTARARII NR.

4s7/30 rUNrE 2077
PENTRIIM,DIFI1AREASIj,MPLETAREANoRMELoRMEToDoLoGIcE

pENTRtt qUNEREA tN epttCeRE A PREVEDERILOR LEGII LOCUINTEI NR.

t14/tgg1, APROBATE PRIN HOTARAREA GUVERNULUI NR. 7.275/2ooo

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA
Av6nd in vedere :

- Expunere de mofive, dl. Primar Tomuta Daniel Sorin

- R"f.rut de specialitate Cilan Maiana - inspector de specialitate la Compartimentul Fond

Locativ, nr. BSBB/1 8 .07 .201'7

- precederile H.G. nr. 457130.06.2017 privind modificarea si completarea Nonnelor

metodologice pentru punefea in aplicare a prevederilor Legii locuintei rc. 1'1'4/1'996,

aprobate prin Flotararea Guvernulut m. 1.27 5 / 2000

In temeiul 
^fi.45 

alin. 1 din Legea 21.5/2001, privind administratia pub)ica loca1a, republicata

cu modificarile si completarile ulterioare

HorAnA$TE:
Art. 1 Aprobarea contractr-rlui cadru de inchiriere penffu suprafetele locative cu destinatie de

locuintaionfonn modelului prezentat in anexa cate face parte integranta'

Art. 2 Cuantumul penulizarilo r de intarziere pentru neplata in termen a chiriei pentru

inchirierea locuintelor sa fie acelasi cuantum cu cel datorat pentru neplata la ternen a chiriei

1a locuintele sociale si, dupa caz,alocwintelor de necesitate de 0,170 asupra sumei datotate,

pentru fiecare zi de tntarztere, incepand cu prima zj care vrmeaza celei in care suma a devenit

exrgrbiia, fara ca majorarca sa poata depasi totaiul chrriei festante.

Art. : Cu ducere la indepLinirc a prezefltei hotdrAri se incredinteazd prttnaLrrl orasului

Santana domnul Tomuta Daniel.
Art.4 Prezenta se comunici cu:

- Institutia Prefectului -Judetul Arad

- Consilierilor locali
- Primarul orasului Santana,

- Directiei economice din cadml Primariei Santana

- Persoane fizice si iuridice prin afisaj'
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Str. nr. _r

I. lntre ORASUL SANTANA cu sediui in
administrare privind fondul de locuinta proprietate
TOMUTA DANIEL SORIN primar, si

nr. eliberat de , la data de

4. Chiria lunard este de Ron calcr.rlata in
cum este stabilita prin fisa de calcul a chiriei, care f'ace

principal. inmanat la data de de cdtre CILAN MARIANA a intervenit
urmatorul contract de inchiriere reinnoit:

1. Primul in calitate de locator (denumit mai jos si proprietar) inchiriaza iar al doilea in
caiitate de locatar principal (denumit mai jos chirias) ia cu chirie locuinta prevazutir in fisa
suprafetei iocative inchiriate pentru el si familia sa, specificata in aceeasi f-isf, care face parte

integranta din prezentul contract.
2. Locuinta ardtatd, la pct.l se preda in stare de folosintd cu instalatiile si inventarul

prer,izut in procesul verbal de predare primire, incheiat intre subsemnatii, care 1'ace parte

integrantd din prezentul contract.
II. Termenul de inchiriere este de 5 ani, cu incepere d. lu _ pani la
3. La expirarea termenului chiriasul are dreptul la reinnoirea contractului. In caz de

absentd a chiriasului si in lipsa vreunei imputerniciri date de cdtre acesta sotului sau altui
menrbru maior al familiei, la erpirarea termenului contractuiui de inchiriere acesta se va incheia
cr,r sotul r6mas in locurinth. iar lipsa sotuluri cu unul dintre membrii familiei cu care chiriasul a

locuit.

CONTRACT DE INCHIRIERE
Pentru supral'ete iocative cu destinatie de locuinta

INRE,GISTRAT LA NR.
DIN

strada Muncii nr.120 A, titular al dreptului de

de stat, in calitate de locator, reprezentat prin
, posesor a1 C.l. Seria A.R.

, in calitate de locatar

conformitate cu prevederile legale, asa

parte integranta din prezentul conffact.
Chiria se datoreazd incepand cu data

5, Plata chiriei se face, dupd caz: in numerar la casieria Orasului Santaua sau prin
virament in contul RO 97TREZ02121A300530XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului
Arad.

6.Tennenul de plata al chiriei: Chiria poate fi achitata in cursul lunii pentru care se

daloreazd. plata.
7. Neplata in termen a chiriei atrage o penalitate de 0,1o% asupra sumei datorate, pentru

fiecare zi de intarzierc, incepand cu prima zi care urmeazd aceleia in care suma a devenit
exigibila fbra ca majorarea sd poata depasi totalul chiriei restante.

8. In caz de nepiata. executarea silita se va face in baza contractului de inbhiriere si a

Notiflc[rii emise de cdtre Courpartimentul Fonc] L.ocativ din cadrr.rl Primariei Orasului Sautana,

prezentul colttt'act avand valoare de inscris autentic constituincl titlul executoriu.
9. Chiriasr,ri este obligat sd comunice proprietarului care inchiriazb locuinta din fondul de

stat schimbarea locului de muncd orice modiflcare intervenitf, cu privire la venitul pe fiecare



membru al familiei si la numdrul membrilor sai de farnilie. in termen de 10 zile de la data
producerii schimbarii sau modificarii.

ill. Obligaliile pdr{ilor privind folosirea gi intre{inerea spafiilor care lac obiectul
contractului

a) Obli galiile proprietarului/locatorului :

- sd predea locatarului bunurl dat in localiune;
- sa menlind bunul in stare corespunzdtoare de folosinfi pe toatd durata loca{iuniil
- sa efectueze toate repara{iile care sunt necesare pentru a menJine bunul in stare

corespunzdtoare de intrebuinfare pe toatf, durata localiunii, conform destinaliei stabilite. Dacd,
dupd incheierea contractului, se ivegte nevoia unor reparalii care sunt in sarcina locatorului, iar
acesta din urm6, deqi incunogtinfat, nu incepe sa ia de indata mdsurile necesare, reparaliile pot fi
fbcute de locatar.

10. in acest caz,locatorul este dator sd pldteascd, in afara sumelor avansate de locatar,
dobdnzi socotite de la data ef-ectuarii cheltuielilor.In caz de urgenfd. locatarul ?l poate inqtiin{a pe

locator qi dupa inceperea reparaliilor, dobAnzile la sumele avansate neputAnd curge decdt de la
data ingtiin{[rii;

- sd intreprindd tot ceea ce este necesar pentru a asigura in mod constant locatarului
folosinla linigtitd qi utila a bunului. fiind dator sa se ablina de la orice fapt care ar impiedica,
diminua sau stAnjeni o asemenea folosinla.

b) Locatarul are urmdtoarele obligalii principale:
- sd ia in primire bunul dat in localir,rne;
- sa plateascd chiria in cuantumul qi ia termenul stabilite prin contract;
- sd restituie bunul la incetarea, din orice cauzd, a contractului de localiune;
- sd asigure reparaliile locative, a ciror necesitate rczuhd din folosinla obignuita a bunului;
- sd asigure reparaliile de intrelinere curentd;
- sf, foioseascf, bunul luat in localiune cti prudenla qi diligenla, potrivit destinaliei stabilite

prin contract sau. in lipsd, potrivit celei prezumate dupd anumite imprejurdri, cum ar fi natura
bunului, destina{ia sa anterioard ori cea potrivit cf,reia locatarul il folosegte;

- sa ii notifice de indata locatorului necesitatea efectudrii reparaliilor care sunt in sarcina
acestuia din urn-rh, sub sar-rcliunea pl[1ii de dar-rne-interese qi a suport[rii oricdror altor cheltuieli.

IV. Clar,rze finale gi speciale
11. Contractul de locafiune inceleazd de drept la expirarea termenului convenit de pdrli, fErd

a fi necesara o ingtiinlare prealabila.
12. Locatarul poate denun{a unilateral contractul prin notificare. cll respectarea unui termen

de preaviz de cel pulin 60 de zile. Orice clauz'a contrard este considerata nescris6.
13. Atunci cind, fdrd.jr,rstificare. una dintre pa4iie contractului de localiune nlr igi executa

obiigaliile nascute din acest colttract, cealalta parte are dreptul de a rezilia localiunea, cu daune-
interese, daci este cazul, potrivit legii.

14. Atunci cAnd locatarul subinchtriazd locuinla delinuta, cedeazd.localiunea sau schimbd
destinalia spaliului inchiriat, locatorul are dreptul sd rezilieze contractul de inchiriere, iar
locatarul va fi obligat la repararea eventualelor daune cauzale.

15. Locatarul este obligat la plata chiriei prevdzute in contract pAnd la data eliberarii
efective a locuinfei, precum qi la repararea prejudiciilor de orice naturd cauzale locatorului pina
la acea data.

16. Chiriasul este obligat ca ia mutarea sa din locuinta sa predea proprietarului suprafata
locativa in stare de folosintd si cr-rrdtenie atat si obiectele de inventar trecute in proces-verbal de

predare prirnire intocmit la mutarea sa in locuinta.
17, Suprafata locativd inchiriatd va fi folosit[ potrivit destinatiei sale. Chiriasul nu are

dreptul sf, execute modificari de spatiu in locuinta inchiriata.



18. Proprietarul are dreptul sd verifice odatd pe an modul in care chiriasul foloseste si
intretine suprafata locativd inchiriatd iar periodic modul in care sunt folosite si intretinute pArtile
si instalatiile cornune ale cladirii.

19" In cazul in care chiriasul nu respectd obligatiile cu privire la intretinerea, repararea,
folosirea supraf-etei locative inchiriate precum si plata chiriei potrivit prevederilor legii,
proprietarul poate cere rezilierea contractului de inchiriere si evacuarea chiriasului in conditiile
stabilite de lege.

20. Acest contract reprezintd, voinla pa4ilor qi orice modificare sau completare a clauzelor
contractuale se poate face numai in scris gi cu acordul ambelor pdrli,

21. Prezentul contract s-a incheiat astdzi, in 3 exemplare, c6te unul pentru fiecare
parte gi un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.

PROPRIETAR, CHIRIAS,


