
                                                           Anexa nr. 7  la  H.C.L. nr. _____________ 
                                                                                  
                                    

 
             B-dul. Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamt, Tel. 0233/790245; 790305;     
             Fax: 0233/790508                
                 e-mail :  urbanism@primariatgneamt.ro 
                                
 
                                             CONTRACT  DE ÎNCHIRIERE 
                                                      Nr. _________________ 
 
I.PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

1.1. Între ORASUL TIRGU NEAMT,  unitate administrativ teritorială cu 
personalitate juridică, având sediul în Tîrgu Neamţ, Str.Ştefan cel Mare, nr. 62, tel. 
0233/790245, fax. 0233/790508, cod de înregistrare fiscală 2614104, avand contul 
RO05TREZ49321A300530XXXX deschis la Trezoreria Tîrgu Neamţ, reprezentat 
legal  prin Primarul Oraşului Tîrgu Neamţ, Harpa Vasilică, în calitate de LOCATOR, 

şi  
                1.2. ……………………… cu sediul în , str., nr., telefon , reprezentată legal 
prin , având funcţia de _____________, în calitate de LOCATAR,  
 

au convenit încheierea prezentului contract de închiriere cu respectarea următoarelor 
clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:  
Art. 1. Locatorul asigură chiriaşului folosinţa spaţiului in suprafata totala de 217 mp, din 
care 57,24 mp suprafata construita  si 159,76 mp suprafata libera,  situat in str. Cuza Voda nr.30, 
apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, pentru a fi folosit  ca activitati socio – 
culturale. 
Art. 2. Bunul închiriat nu este grevat de sarcini.  
Art.3. Locatorul predă locatarului bunul închiriat începând cu data semnarii procesului 
verbal de predare-primire de catre parti. 
Art. 4.Locatorul predă locatarului bunul închiriat în bună stare.  
Art. 5. Bunul închiriat este dat în folosinţa locatarului pentru a desfăşura activităţi de 
servicii de productie pentru televiziune. 
III. PREŢUL ÎNCHIRIERII ŞI MODALITATEA DE PLATĂ  
Art.6. Preţul chiriei este de __________, conform ofertei financiare depuse.  
Art.7 . Locatarul va datora chiria începând cu data de _____________ 
Art. 8. Plata chiriei se va face lunar, conform clauzelor contractuale, respectiv pana pe data de 
15 a fiecarei luni in curs.  Executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la calculul de 
dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor legale în vigoare. Dacă întârzierea 
depăşeşte 90 de zile, contractul se va rezilia de drept fără alte formalităţi. 
Art.9. Neplata chiriei în termenul prevăzut la art.9 atrage plata majorărilor de întârziere 
în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere. 
Art.10. Plata chiriei se poate efectua în numerar la casieria Primăriei oraşului Tîrgu 
Neamţ sau prin ordin de plată în contul locatorului.  
Art.11. Chiria se va modifica ori de câte ori vor fi prevăzute modificări de lege sau 
hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ. 
Art.12. In cazul in care chiria nu este platita 3 luni consecutive de la data scadenta, 
contractul se va rezilia automat, fara preaviz. 
Art.13. Chiria obtinuta din contractul de inchiriere va reprezenta venit la bugetul local. 



IV. DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 
Art. 14. Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioada de 5(cinci) ani, 
începând cu data semarii lui, existand posibilitatea de prelungire, cu acordul partilor, prin 
act aditional, doar o singura data pe o perioada cel mult egala cu jumatate din perioadaa 
initiala de inchiriere. 
Art.15. Prezentul contract de închiriere poate înceta şi înainte de data sus menţionată prin 
acordul scris al ambelor părţi, cu avizul Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt.  
Art.16. Bunul va fi predat chiriasului prin proces – verbal de predare – primire.            
 V. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI 
Art. 17. Să predea bunul cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare utilizării 
acestora; 
Art.18. Sa urmareasca daca locatarul pastreaza destinatia prevazuta in contract- capII, 
art.1 ; 
Art.19. Să asigure chiriasului liniştita şi utila folosinţă pe toată durata inchirierii, 
garantând pe chirias contra viciilor bunului, cu excepţia viciilor aparente şi contra 
tulburării folosinţei bunului; 
VI. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI 
Art.20. Locatarul, pe perioada prezentului contract, nu va executa lucrări, modernizări, 
schimbări ale structurii bunului, de natură să tulbure folosinţa acestuia de către locator 
sau care ar determina o schimbare a destinaţiei bunului închiriat, fără acordul scris al 
locatorului şi avizul scris al Consiliului Local al Orasului Tirgu Neamt.  
Art.21 . Locatarul se obligă ca pe toată durata închirierii să păstreze în bune condiţii 
bunul închiriat, precum şi accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze.  
Art.22. Locatarul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinaţiei prevăzute în 
contract.  
Art.23. Locatarul se obligă să plătească locatorului chiria la termenul scadent convenit în 
contract.  
Art.24. Locatarul va efectua pe cheltuiala sa lucrările de reparaţii ale bunului închiriat 
dacă sunt determinate din culpa sa.  
Art.25. Locatarul va răspunde de distrugerea totală sau parţială a bunului închiriat care s-
ar datora culpei sale. 
Art.26. Locatarul îi va permite locatorului examinarea bunului, la intervale de timp 
rezonabile cu natura si destinatia bunului, precum si de catre cei care doresc sa – 
inchirieze dupa incetarea prezentului contract, fara ca prin aceasta sa i se cauzeze o 
stanjenire nejustificata a folosuntei bunului.  
Art.27. Locatarul îl va înştiinţa imediat pe locator despre orice acţiune a unei terţe 
persoane care îi tulbură folosinţa. 
Art.28. Sa incheie contracte separate cu furnizorii de utilitati, suportand contravaloarea 
acestora si sa achite la scadenta, tarifele ocazionate de folosirea/utilizarea imobilului(apa, 
canalizare, incalzire, gaz, gunoi, current electric, etc.). 
Art.29.Locatarul are obligativitatea de a aplica şi respecta legile igienico-sanitare, 
inclusiv normele P.S.I., prevazute in Legea nr.307/2006, privind apararea impotriva 
incendiilor 
Art.30. Prin activitatea ce o va presta, locatarul nu va perturba liniştea şi ordinea publică 
a celor din jur. 
Art.31 . Locatarul, la expirarea acestui contract, va restitui locatorului bunul închiriat 
împreună cu toate modificările, modernizările şi schimbările structurii bunului închiriat 
efectuate cu acordul scris al locatorului şi cu avizul scris al Consiliului Local al Orasului 
Tirgu Neamt, fara compensare cu chiria datorata. 
Art.32.Locatarul este obligat să declare prezentul  contract la Directia Venituri Taxe si 
Impozite, Oras Tirgu Neamt si sa plătească anual impozitul pe imobilul care face obiectul 
contractului de inchiriere conform Codului fiscal. 



VII. FORŢA MAJORĂ  
Art. 33. Forţa majoră exonerează părţile contractante de orice răspundere în caz de 
executare necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul 
contract.  
Art. 34. Partea care din forţă majoră nu îşi poate îndeplini obligaţiile contractuale, va 
înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă în cel mult 5 (cinci) zile de la data apariţiei 
acestei situaţii.  
Art.35. Contractul se consideră suspendat pe durata existenţei situaţiei de forţă majoră.  
Art.36. Omisiunea de a anunţa în scris apariţia situaţiei de forţă majoră atrage 
răspunderea civilă contractuală a părţii aflată în această situaţie.  
VIII. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR CONTRACTANTE, INCETAREA 
CONTRACTULUI  
Art.37. Încetarea contractului se poate face, înainte de expirarea termenului, în 
următoarele condiţii: 

a) prin acordul scris al ambelor părţi 
b) prin reziliere. În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului sau una din 

părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract, partea care nu 
este în culpă va notifica cealaltă parte cerându-i respectarea obligaţiilor. Dacă 
partea aflată în culpă nu-şi îndeplineşte obligaţiile încălcate, în termen de 30 de 
zile de la primirea notificării, cealaltă parte are dreptul să solicite rezilierea 
contractului. 

c) prin denunţare unilaterală de către oricare dintre părţi pentru cazuri temeinic 
justificate, cu notificarea celeilalte părţi în termen de 30 de zile. 

d) în cazul în care chiriasul schimbă destinaţia imobilului. 
e) constituie clauză de reziliere de drept a contractului, fără intervenţia instanţelor de 

judecată şi neplata timp de trei luni consecutive a chiriei datorate, respectiv a 
contravalorii utilităţilor consumate. 

   Art.38. In cazul in care, contractul inceteaza  la solicitarea LOCATARULUI, aceasta 
nu mai are dreptul la restituirea prestatiilor facute in avans. 

X.  ALTE CLAUZE 
Art.40. Prevederile prezentului contract de închiriere pot fi modificate sau 

completate, numai cu acordul de voinţă a părţilor contractante, sub forma unui act 
adiţional. 

Art.41. Eventualele litigii, se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar dacă aceste litigii nu 
vor putea fi soluţionate astfel, competenţa rezolvării va reveni instanţei judecătoreşti 
competente. 

 Prezentul contract de închiriere a fost întocmit şi semnat în 3 (trei) exemplare, astăzi 
_________. 
 
                         LOCATOR ,                                                                                                                  LOCATAR,  
           ORAS TIRGU NEAMT                                          
          Harpa Vasilica        
                                                                                     
 
 
               SERVICIUL JURIDIC, 
             Insp. Vasiliu Sofica Maria 
 
 
 
DIRECTIA BUGET-CONTABILITATE 
                  Ec. Iosub Ecaterina 
 
                 SERVICIUL UAT, 
Sef Serviciu,                       Intocmit, 
Ing.Ion Rusu            insp. Geaninan State 
 
 
 



 


