Anexa la H.C.L. nr. 59 din 29.03.2018

CONTRACT CADRU
DE ÎNCHIRIERE A LOCUINTELOR A.N.L.
nr._____ din data de____________

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI
Art. 1. SC MUNICIPAL LOCATO SERV SA cu sediul în localitatea
ROMAN, str. Ştefan cel Mare nr. 259 (C2) , judeţul Neamţ, înmatriculată la
Registrul Unic sub nr. J27 / 314 / 2009 cod unic de înregistrare 25357255, cont
nr. RO61RNCB0198108716310001 deschis la BCR Roman, reprezentată prin
dl. ec. Lucian Ioan Pascariu, denumită în continuare LOCATOR,
şi
Dl./Dna.................................................................. , cu domiciliat la adresa
din str. ..................................nr..................jud......................., legitimat cu
............. seria ...... nr. ......................., eliberat de ............................................. la
data de ............................, tel………………….. în calitate de LOCATAR
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie închirierea unei locuinţe ANL
situată în str……………………………..nr……bl…..sc….et……ap……, mun.
Roman, jud. Neamţ, compusă din ….….camere, în suprafaţă totală de ……….
mp, conform schiţei tehnice - anexa 1 la prezentul contract.
Art. 2.2. Predarea-primirea spaţiului ce face obiectul prezentei închirieri
se face pe bază de proces verbal, ce constituie anexa nr. 2 la prezentul contract.
Art. 2.3.Locuinta care face obiectul închirierii va fi folosită exclusiv de
locatarul care a primit locuinta si membrii săi de familie prevăzuti in Anexa
nr……… la prezentul contract.
III. DURATA ÎNCHIRIERII
Art. 3.1. Contractul de închiriere se încheie pe o duratã de 5 ani de la data
repartizării locuinţei, începând cu data de ………………. şi până la data de
…………… . După expirarea acestei perioade contractuale prelungirea
contractului de închiriere se face succesiv, pe perioade de câte un an.
Art. 3.2. Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate în
condiţiile prezentului contract, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere,
numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum 1 an de închiriere
1

neîntreruptã către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a
continuat închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea sã fie condiţionatã de
vârsta solicitantului, caz în care valabilitatea contractului de închiriere încetează
la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Art. 3.3. Vânzarea locuinţelor prevãzute se face conform prevederilor art.
10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru
Locuințe, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea legislaţiei
în vigoare.
IV. CHIRIA
Art. 4.1. Chiria lunară, stabilită între părţile contractante drept preţ al
locaţiunii, este în suma de ………… lei. Valoarea chiriei se poate modifica în
următoarele situații:
a) La recalcurarea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta
de 35 de ani;
b) La actualizarea anuală a cuantumului chiriei, în funcție de coeficientul de
pondere și rata anuală a inflației, prevăzută de legea locuințeor ANL;
c) În funcție de veniturile nete pe membru de familie ale titularului
contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni, prin aplicarea
coeficienților în funcție de anul recepției la terminarea lucrărilor, ponderați
potrivit prevederilor legale;
d) În alte condiții prevăzute de lege.
Art. 4.2. Chiria prevăzută la articolul precedent se plăteşte lunar, ziua
scadenţei plăţii fiind data de ….. a fiecărei luni.
Art. 4.3. În cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile de la data
scadenţei a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, conferă locatorului
dreptul de a cere şi a primi de la chiriaş, pe lângă suma datorată, majorări de
întârziere în cuantum de 0,1% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.
Art. 4.4. În cazul în care chiriaşul întârzie efectuarea plăţii chiriei
convenite cu mai mult de 3 luni, locatorul este îndreptăţit ca, pe lângă
recuperarea debitelor restante şi perceperea majorărilor de întârziere, să dispună
unilateral încetarea locaţiunii şi rezilierea de plin drept a contractului fără
somaţie, fără acordarea unui termen de graţie şi fără pronunţarea unei hotărâri
judecătoreşti. (pact comisoriu de grad III)
Art. 4.5. Pentru orice întârziere în plată, executarea silită a chiriaşului se
va face pe baza prezentului contract, ce constituie titlu executoriu, prin acordul
de voinţă al părţilor.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 5.1.Obligaţiile locatorului
- să predea spaţiul închiriat pe bază de proces-verbal de predare-primire,
împreună cu inventarul complet al tuturor bunurilor care se află în respectivul
spaţiu;
- să asigure condiţiile necesare pentru folosirea corespunzătoare a spaţiului
conform destinaţiei şi scopului pentru care a fost închiriat;
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- să încaseze lunar contravaloarea chiriei şi a majorărilor de întârziere
atunci când este cazul;
- să înscrie în contract, conform actelor depuse de titularul contractului,
persoanele din familie care vor locui împreună cu acesta;
Art. 5.2.Obligaţiile locatarului
- să întreţină şi să folosească spaţiul închiriat, asigurând evitarea oricăror
degradări a acestuia;
- să execute la timp şi în bune condiţii, pe cheltuiala sa, lucrări de
întreţinere şi reparaţii curente, după obţinerea în prealabil a acordului scris al
locatorului;
- să nu efectueze în nici un fel lucrări de construcţii, investiţii, modernizări,
amenajări, demolări, înlocuiri sau alte operaţiuni de acest gen ce ar putea afecta
în vreun fel funcţionalitatea sau structura de rezistenţă, aspectul arhitectural sau
interiorul spaţiului închiriat, fără acordul scris al locatorului, precum şi fără
avizele şi autorizaţiile prevăzute de lege;
- să asigure curăţenia şi igienizarea spaţiilor aflate în folosinţă exclusivă sau
comună, pe toată durata contractului de închiriere;
- să plătească integral, în cuantumul şi la termenele prevăzute prin
contract, chiria lunară, precum şi orice alte obligaţii de plată;
- să plătească separat, furnizorilor de servicii/utilităţi, preţul corespunzător
pentru utilităţile corespunzătoare spaţiului închiriat ( energie electrică şi termică,
apă, gaze, telefon, etc )
- să respecte cu stricteţe destinaţia imobilului închiriat, normele igienicosanitare, de pază, de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi alte dispoziţii
legale în vigoare, răspunzând pentru orice fel de pagube produse din cauza sa;
- să permită reprezentanţilor locatorului să controleze periodic modul cum
este folosit şi întreţinut spaţiul închiriat;
- să nu încheie acte juridice cu terţii, persoane fizice sau juridice, care
să aibă ca obiect (parţial sau total) spaţiul ce face obiectul prezentului
contract, cum ar fi subînchirierea, concesiunea, comodatul, cesiunea
contractului, sau orice alt act, indiferent de natura sa, fără aprobarea
prealabilă a locatorului;
- la încetarea / rezilierea contractului, indiferent de cauză, chiriaşul se
obligă să elibereze imediat spaţiul şi să-l predea locatorului în stare perfectă de
funcţionare, neocupat, curat, igienizat şi liber de orice fel de sarcini / sau
obligaţii, împreună cu inventarul primit, pe bază de proces verbal de predareprimire;
- titularul de contract nu poate prelua în spaţiu alte persoane decât cele
definite ca familie. În caz contrar contractul de închiriere se reziliază cu un
preaviz de 30 de zile de la proprietarul spaţiului (administrator);
- să nu efectueze, fără acordul locatorului, nici o modificare în structura
interioară a suprafeţei locative închiriate.
- să notifice locatorului dobândirea în proprietate de către el şi/sau de către
ceilalţi membrii de familie cu care locuieşte împreună, a unei locuinţe, în termen
de …… zile de la data dobândirii;
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- locatarul se obliga sa prezinte locatorului, pana la sfarsitul fiecarui
trimestru, adeverinta eliberata de catre Asociația de Proprietari la care
este arondat, privind plata la zi a cheltuielilor de intreínere; in situatia in
care locatarul inregistreaza restante mai mari de 90 de zile catre Asociatia
de Proprietari , locatorul va declansa procedura legala de reziliere a
contractului si de evacuare din imobil, cu obligarea la plata integrala a
debitelor datorate pentru spatiul inchiriat.
Art. 5.3. În cazul pãrãsirii definitive a domiciliului de cãtre titularul
contractului de închiriere sau al decesului acestuia, precum şi în cazul titularului
de contract, nerezident, care, fãrã a fi detaşat, nu a mai folosit locuinţa mai mult
de 2 ani, fãrã întrerupere, închirierea continuã, dupã caz:
a) în beneficiul soţului sau al soţiei, dacã a locuit împreunã cu titularul;
b) în beneficiul descendenţilor sau al ascendenţilor, dacã au locuit
împreunã cu acesta;
c) în beneficiul altor persoane care au avut acelaşi domiciliu cu titularul
cel puţin un an şi care au fost înscrise în contractul de închiriere.
În cazul mai multor cereri, beneficiul contractului de închiriere se dispune
prin hotãrâre judecãtoreascã.
În lipsa persoanelor care pot solicita locuinţa, potrivit alin. 1, contractul de
închiriere înceteazã în termen de 30 de zile de la data pãrãsirii domiciliului de
cãtre titularul contractului sau de la data înregistrãrii decesului ori de la
împlinirea termenului de 2 ani de nefolosire neîntreruptã a locuinței.
VI. ÎNCETAREA VALABILITĂŢII CONTRACTULUI
Art. 6. Încetarea valabilităţii contractului de închiriere înainte de termenul
stabilit se face la:
a)
la cererea locatarului, cu condiţia notificării prealabile într-un
termen de 60 de zile;
b)
la cererea locatorului atunci când:
- chiriaşul nu a achitat cel puţin 3 luni consecutiv;
- chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este
situatã aceasta, instalaţiilor precum şi oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacã
înstrăinează fără drept pãrţi ale acestora;
- chiriaşul are un comportament care face imposibilã convieţuirea sau
împiedicã folosirea normalã a locuinţei;
-chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale;
- chiriașul nu a achitat contravaloarea facturilor la utilități timp de 3 luni
consecutiv;
-titularul de contract şi/sau alt membru al familiei dobândeşte în
proprietate un spaţiu locativ în municipiul Roman;
-titularul de contract şi soţia / soţul desfăşoară activitatea profesională în
altă locaţie decât municipiul Roman;
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VI. DISPOZIŢII SPECIALE
Art. 7.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea
parţială sau totală a obligaţiilor ce le revin, conform prevederilor prezentului
contract.
Art. 7.2.Orice notificări sau comunicări adresate chiriaşului, ce vizează
executarea contractului, vor fi făcute de locator, fie la adresa imobilului în care
se află spaţiul închiriat, fie la domiciliul chiriaşului.
Comunicările adresate locatorului vor fi făcute de chiriaş la sediul social
al locatorului.
Art. 7.3. Prezentul contract se completează cu dispoziţiile cuprinse în
actele normative în vigoare pe durata desfăşurării sale. De asemenea, fac parte
integrantă din contract anexele, precum şi toate actele adiţionale, valabil
semnate de părţi.
Art. 7.4. Pentru orice modificare sau completare a prezentului contract
este necesar acordul scris al tuturor părţilor.
Art. 7.5. Eventualele litigii generate de neexecutarea, executarea
necorespunzătoare sau cu întârziere a prezentului contract se vor soluţiona pe
cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, competenţa revine instanţei
judecătoreşti de drept comun.

CHIRIAŞ

LOCATOR
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