
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 11.02.2021 

 

privind demararea procedurilor de cumpărare a unui 
imobil 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 10399 din 10.02.2021 iniţiat de către 
dnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 
specialitate comun nr. 10400 din 10.02.2021 întocmit de către Direcția Juridică și 
Administrație Publică și Direcția Economică; 
 Văzând avizul pentru legalitate nr. ______ din 10.02.2021 dat de către 
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 11.02.2021 
al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil 
nr. __ din 11.02.2021 al Comisiei Juridice; 
          Având în vedere prevederile art. 863, lit. „a” din Legea nr. 287/ 2009R - 
Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 
29, alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, modificată 
și completată; 
 Luând în considerare prevederile art. 140, alin. (1) și (3), ale art. 154, alin. 
(1), ale art. 196, alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197, alin. (1), precum și ale art. 243, alin. 
(1), lit. ”a” și ”b” din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ; 

În baza dispozițiilor art. 129, alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ: 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă achiziționarea imobilului situat în municipiul Roman, str. 
Ștefan cel Mare, bl. 6, construit în anul 1989, având o suprafață construită 
desfășurată (Scd)- 425,45 mp, suprafață utilă (Su)- 358,14 mp înscris în CF a 
municipiului Roman nr. 50414-C1-U9, având nr. cadastral 50414-C1-U9, compus 
din: 



 

- Parter- casa scării având suprafața utilă de 13,97 mp; 
- Demisol - spațiu relații clienți zi zonă angajați, birou, bucătărie, grup 

sanitar, tezaur, sală de ședințe, trei încăperi arhivă, trei holuri și casa 
scării, având suprafața utilă de 344,17mp. 

 

Art. 2. Se aprobă participarea la licitația publică din data de 15.02.2021 
organizată de CEC Bank pentru achiziționarea imobilului identificat la art. 1, 
conform documentației anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 3. În cazul adjudecării imobilului menționat la art. 1, se aprobă 
închirierea, către CEC Bank S.A., a unei suprafețe utile de 358,14 mp, pentru o 
perioadă de 1 an, la o chirie minimă egală cu cea aprobată prin H.C.L. nr. 
244/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, 
conform destinației spațiului. 

Art. 4.  Imobilul identificat la art. 1 va fi inclus pe lista de investiții pentru 
anul 2021, iar plata integrală a prețului se va face din bugetul local pentru anul 
2021. 

Art. 5. Se împuternicește Primarul municipiului Roman să reprezinte 
municipiul Roman la această procedură și să semneze toate documentele necesare 
depunerii ofertei, conform documentației anexă. 

       Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 
Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

         
 

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                                  Secretarul general al Municipiului Roman, 
  George-Dragoș BARCĂ                                      Gheorghe CARNARIU 



Anexă la H.C.L. nr. __ din 11.02.2021





















<Public>

Oferta financiara de cumparare imobil

Ofertantul: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
Nume, prenume, domiciliul, CNP (pentru persoane fizice), telefon, adresa e-mail.
Denumire, sediu social, CUI (pentru persoane juridice),telefon, adresa e-mail.

Adresa imobilului:  Mun. Roman, Str. Stefan cel Mare bl. 6, parter si demisol, AP. NCP 98/1,
jud. Neamt

Suprafata utila a spatiului (mp): 358,14 mp

Pretul oferit (euro):   ____________ Euro  (in scutire de TVA)

Modul de plata a pretului imobilului:

Clauze obligatorii in contractul de Vanzare:

 conform clauzelor cuprinse in CONTRACTUL DE VANZARE (Model CEC BANK 
S.A.) - Anexa  

Tariful chiriei lunare (euro/mp)*:

Clauze obligatorii in contractul de inchiriere:

 conform clauzelor cuprinse in CONTRACTUL DE INCHIRIERE (Model pentru a fi 
folosit in situatia in care CEC BANK S.A. are calitatea de chirias) - Anexa  

Perioada de valabilitate a ofertei de inchiriere (minim 30 de zile)

Data OFERTANT
Nume, prenume/Denumire
Semnatura

____________________________________________________________________________
*Pentru situatia in care CEC BANK S.A. doreste sa-si pastreze activitatea agentiei ca si chirias
in spatiul pe care-l ocupa in prezent in imobilul vandut.
Tariful chiriei va fi exprimat in Euro (dar platibil in lei), este scutit de TVA/ se va adauga TVA
potrivit optiunii proprietarului, in conformitate cu Codul fiscal.
Se va face mentiunea daca ofertantul (viitorul cumparator al imobilului) este platitor / neplatitor
de TVA.
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<Public> 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

 

Subsemnatul, ............................................................................. (nume/prenume Ofertant persoana 

fizica), cu domiciliul in ............................................................................, identificat cu CI, seria .........., 

nr....................., eliberata de ................................, la data de....................................., avand CNP 

.................................................., vă înaintez prezenta  

Subscrisa, ___________________________________________________________________  

(denumirea Ofertantului persoana juridică/PFA/Forma de asociere PFI), cu sediul in 

________________________________________________, înregistrata în Registrul Comerţului/alt 

registru public relevant sub nr. J/……/……….., avand CUI_________________________, tel. 

_____________________, reprezentata prin _________________________________, in calitate de 

______________________ (se completeaza calitatea detinuta in cadrul Ofertantului), vă înaintez 

prezenta  

DECLARATIE  

prin care declar pe proprie raspundere cunoscand prevederile Codului penal privind falsul in 

declaratii ca, in calitate de Ofertant, SC/PFA/PFI_________________________________________  

indeplinesc conditiile de participare la Licitatie si ca NU ma aflu in niciuna din urmatoarele 

situatii si nici nu exista niciun temei ca astfel de actiuni sa fie declansate impotriva 

Ofertantului  sau/si reprezentantul (reprezentantii) legal (i) pana la finalizarea licitatiei:  

a. nu am fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru coruptie, 

frauda sau spalare de bani si nu ma afla/nu am cunostinta ca se afla in investigatii pentru 

coruptie, frauda sau spalare de bani,  

b. nu figurez in listele de sanctiuni internationale, 

c. nu sunt in procedura de reorganizare judiciara, de lichidare judiciara sau administrativa, ori 

faliment sau activitatea comerciala nu este suspendata in conditiile legii la data depunerii / 

deschiderii ofertei, 

d. nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile  prevazute 

mai sus, 

e. nu am inscrise mentiuni negative la Oficiul Registrului Comertului cu privire la starea societatii 

sau a administratorilor ei, 

f. nu ma aflu sau nu m-am aflat in litigiu cu CEC BANK S.A. in anul calendaristic anterior, 

g. eu ofertantul / reprezentantul (reprezentantii) legal nu ma aflu in conflict de interese cu persoane 

care fac parte din conducerea Bancii sau din Comitetul de Achizitii si Vanzari al Bancii si cu 

persoane cu functii de decizie in cadrul Bancii, implicate in procedura de vanzare, 

h. nu prezint informatii false in legatura cu situatia proprie. 

 

___________________________________________  

(Denumirea Ofertantului)  

___________________________________________  

(Numele si prenumele, calitatea reprezentantului Ofertantului)  

_______________________  

(semnătura)  

Data:_____________________ (data semnării declaratiei)  

Nr. telefon: ________________ 

Adresa de email:______________________________ 
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DECLARAŢIE - ACORD 
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR) 

 
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), care are directă aplicabilitate în toate 

statele membre, inclusiv în România începând cu data de 25 mai 2018, subsemnatul/a 

_________________________________________________________________, având funcţia 

de  __________________________________________________________________________  

şi reprezentând _______________________________________________________________, 

 

Declar prin prezenta 

 

că am fost informat cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 1) 
desfășurate în cadrul procedurilor de achiziţie/ vânzare /inchiriere organizate de către CEC BANK 
S.A. cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 11-13, sect. 3, cod 030022, înregistrată la ORCB. 
cu nr. J40/155/13.01.1997, înmatriculată la Reg. Bancar sub nr. R.B.- PJR-40-046/17.09.1999, 
CIF RO361897, cod IBAN nr. RO38CECEB00003RON0000001 deschis la CEC BANK S.A. 

 
În cazul datelor având caracter personal furnizate Băncii în vederea participării la 

procedura de:  

☐ achiziţie de produse, servicii sau lucrări derulate de către Bancă 

☐ vânzare prin licitaţie realizată de către Bancă 

☐ inchiriere prin licitaţie realizată de către Bancă 

 declar că am informat persoanele vizate ale căror date au fost transmise Băncii, cu privire la 

dezvăluirea acestora către Bancă și am pus la dispoziția acestora informarea anexată prezentei 

declarații.  

Mi s-a adus la cunoştinţă faptul că datele cu caracter personal solicitate în cadrul 
procedurilor de achiziţie/ vânzare /inchiriere sunt necesare în vederea evaluării eligibilității, 
respectării condițiilor impuse prin caietul de sarcini, desemnării câștigătorului licitaţiei, încheierii și 
derulării contractului de achiziţie/ vânzare /inchiriere și înțeleg faptul că nefurnizarea datelor cu 
caracter personal solicitate poate determina descalificarea participantului. 
 
Societatea / Asocierea de societăţi ________________________________________________ 
 

Data: _____________   Semnătura reprezentant ___________________________ 
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Anexa 1 – la declarația privind prelucrarea datelor având caracter personal 

 
 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul organizării 
procedurilor de achiziţie/ vânzare /inchiriere în cadrul CEC BANK S.A. 

 
1. Date generale  

CEC BANK S.A., cu sediul în Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București, înregistrată în registrul 
comerțului sub nr. J40/155/13.01.1997, CIF RO 361897, denumită în continuare „Banca” sau 
„Operatorul”, vă informează că, atunci când alegeți să participați la o procedură de achiziţie/ 
vânzare /inchiriere organizată de CEC BANK S.A., Banca vă va solicita punerea la dispoziție a 
unor anumite categorii de date cu caracter personal, având în vedere prevederile legale 
obligatorii în domeniu aplicabile Băncii sau interesul legitim al acesteia. Pentru activitățile de 
prelucrare unde singurul temei legal al prelucrării este consimțământul, Banca vă va solicita 
exprimarea acestuia. În cadrul procedurilor de achiziţie/ vânzare/ inchiriere, datele personale sunt 
prelucrate direct de CEC BANK S.A., sau de entități împuternicite („Împuterniciții”) care 
prelucrează datele în numele și pe seama Operatorului. 
 

2. Definiţii 
Date cu caracter personal (“Date Personale”): reprezintă orice informații privind o persoană fizică 
identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi 
nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe 
elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, date genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale.  
  
Prelucrarea Datelor Personale: reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate 
asupra Datelor Personale sau asupra seturilor de Date Personale, cu sau fără utilizarea de 
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, 
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, 
ștergerea sau distrugerea. 
 

3. Categorii de Date Personale prelucrate și persoanele vizate de operațiunile de 
prelucrare 

Banca poate prelucra următoarele categorii de Date Personale, în cadrul procedurilor de 
achiziţie/ vânzare/ inchiriere, cum ar fi: 

- datele de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate autorizată, 
conform cărții de identitate/pașaportului/certificatului de înregistrare fiscală, date privind 
permisul de conducere sau alte date având funcția de identificare; 

- datele de identitate ale persoanelor fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate 
autorizată incluse in: declarații pe propria răspundere, documente emise sau depuse la 
Oficiul Registrului Comerțului, certificate de înregistrare/certificate de atestare a situației 
fiscale/juridice, autorizații de funcționare, documente emise de instituții de credit ce atesta 
bonitatea;   

- date privind profesia/ locul de muncă, calificări, atestări profesionale, certificate de 
calificare precum și date privind pregătirea și experiența profesională incluse în: 
recomandări, CV-uri; 

- date de contact (de exemplu, numărul de telefon fix/ mobil, adresă de email nominală); 
- informații financiare și fiscale (inclusiv venituri, impozite, taxe, contribuții și alte sume 

datorate bugetului de stat realizate din orice fel de activități); 
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- imagini foto și video, inclusiv înregistrări captate de sisteme de supraveghere video cu 
circuit închis (CCTV) din cadrul Băncii; 

- specimen de semnătură; 
- date incluse în polițele de asigurare. 

 
Aceste date sunt necesare în vederea evaluării eligibilității, respectării condițiilor impuse prin 
caietul de sarcini, desemnării câștigătorului, încheierii și derulării contractului de achiziţie/ 
vânzare/ inchiriere, cu respectarea procedurilor interne de organizare si derulare a acestor 
proceduri. Nefurnizarea datelor cu caracter personal solicitate poate determina descalificarea 
participantului. 
 
Persoanele vizate de operațiunile de prelucrare în vederea derulării procedurilor de achiziţie/ 
vânzare/ inchiriere în cadrul Băncii pot fi: angajați ai participantului la procedura de achiziţie/ 
vânzare/ inchiriere, colaboratori persoane fizice, experți, persoane de contact sau orice alte 
persoane vizate care ar putea deține un rol pe parcursul procedurii de achiziţie/ vânzare/ 
inchiriere.   
 

4. Scopul și temeiul legal al prelucrării 
Datele cu caracter personal colectate în contextul participării la procedurile de achiziții/ vanzare/ 
inchiriere organizate de Bancă sunt prelucrate în următoarele scopuri: 

a) organizarea procedurii de achiziții/ vanzare/ inchiriere, încheierea și derularea contractului 
de achiziţie/ vânzare/ inchiriere la care Banca este parte;  

b) detectarea și prevenirea fraudelor; 
c) respectarea obligațiilor legale în sarcina Băncii în contextul efectuării de către autoritățile 

competente a activităților de control, precum și pentru efectuarea activităților de audit 
intern sau extern. 

Prelucrarea datelor personale în contextul participării la procedurile de achiziții/ vanzare/ 
inchiriere organizate de Bancă are ca temei legal prevederile legale obligatorii în domeniu 
aplicabile Băncii sau interesul legitim al acesteia.  
 

5. Decizii automate 
În cadrul derulării procedurilor de achiziţii/ vanzare/ inchiriere, Banca nu utilizează procese 
decizionale automatizate şi nu desfăşoară activităţi de profilare în baza datelor personale 
colectate.  
 

6. Transmiterea datelor personale către părţi terţe 
Categoriile de destinatari ai datelor personale colectate și prelucrate de către Operator pot fi: 

a) autorități publice (BNR,  Ministerul Finanțelor Publice, Oficiul Național pentru Prevenirea 
și Combaterea Spălării Banilor, Curtea de Conturi, etc.); 

b) instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze 
săvârșirea de fapte penale, la solicitarea acestora, executori judecătorești și practicieni în 
insolvență; 

c) alți mandatari/ subcontractori ai Operatorului (de ex:  notari, societăți de avocatură etc.); 
d) furnizori de servicii, parteneri contractuali ai Operatorului, ce oferă asistenta in vederea 

operării și asigurării mentenanței sistemelor informatice utilizate de Operator.  
 

7. Durata păstrării datelor cu caracter personal  
În vederea asigurării conformității Băncii cu prevederile legale privind controlul şi auditarea din 
partea organelor abilitate, Banca va păstra datele cu caracter personal transmise în vederea 
participării la licitație după cum urmează: 

- în cazul ofertelor respinse, 5 (cinci) ani de la data depunerii ofertei complete de 
participare.  

- în cazul procedurilor anulate și/sau încheiate fără desemnarea unui câștigător, 5 ani de la 
finalizarea procedurii.  
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- în cazul ofertelor desemnate câștigătoare, 5 ani de la expirarea obligațiilor contractuale 
incluse în contractul care a făcut obiectul procedurii de achiziţie/ vânzare/inchiriere. 

 
Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să protejeze datele cu caracter 
personal și să împiedice accesul neautorizat. După ce primim datele cu caracter personal, 
folosim proceduri stricte și politici de securitate pentru a împiedica încălcarea confidențialității, a 
integrității sau indisponibilizarea datelor. 
 

8. Drepturile persoanelor vizate 
a) dreptul de a obține din partea Operatorului confirmarea faptului că acesta prelucrează 

Datele Personale ale persoanei vizate, conform Art. 15 GDPR; 
b) dreptul la rectificarea Datelor Personale inexacte sau completarea acestora;  
c) dreptul la ștergerea Datelor Personale, conform Art. 17 GDPR;  
d) dreptul la restricționarea prelucrării, conform Art. 18 GDPR; 
e) dreptul la portabilitatea datelor, conform Art. 20 GDPR; 
f) dreptul de opoziție la prelucrarea Datelor Personale, conform Art. 21 GDPR; 
g) posibilitatea persoanei vizate de a solicita Operatorului de a nu face obiectul unei decizii 

bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce 
efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură 
semnificativă, conform Art. 22 GDPR; 

h) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);  

i) dreptul de a se adresa justiției.  
 
Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la literele a)-h) de mai sus, persoana vizată poate 
transmite o astfel de cerere: 

- prin intermediul portalului www.cec.ro/contact subsecţiunea GDPR, printr-un formular 
privind exprimarea drepturilor persoanei vizate ce poate fi descărcat de pe site şi ulterior 
semnat conform prevederilor legale aplicabile în vigoare (semnătură electronică digital 
calificată 

- prin intermediul portalului www.cec.ro/contact subsecţiunea GDPR, prin descărcarea 
formularului privind exprimarea drepturilor persoanei vizate şi ulterior, transmis letric prin 
serviciul Registratură al Băncii, sau prin depunere personală la oricare unitate teritorială a 
Băncii 

- prin email transmis către Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, la 
adresa de email dpo@cec.ro în condiţiile respectării prevederilor Legii 679/2016 privind 
autentificarea fără echivoc a persoanei vizate care îşi exprimă drepturile. 

 
Informațiile prezentate mai sus, sunt disponibile online pe pagina Internet a Băncii. 

 

http://www.cec.ro/contact
http://www.cec.ro/contact
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Societatea        
......................................................... 
(denumirea) 

 
DECLARATIE 

privind evitarea conflictului de interese 
 
Subsemnatul........................................................................................................(numele si 

prenumele Ofertantului persoana fizica), cu domiciliul in .................................................., 

identificat cu CI, seria.........., nr....................., eliberata de........................................, la data 

de..........................., avand CNP ....................................., 

 

Subsemnatul __________________________________, reprezentant/ împuternicit al 

_____________________________________(denumirea si datele de identificare ale societatii)  

declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
 

a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul 
subscris al ofertantului, și nicio persoană care face parte din consiliul de administrație/ 
organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, nu participă în procesul de 
verificare/evaluare a ofertelor; 
 

 b) eu nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac 
parte din conducerea Bancii sau din Comitetul de Achizitii si Vanzari al CEC BANK S.A.; 
 

 c) eu nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură și 
nu ma aflu într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea 
persoanelor cu funcţii de decizie în cadrul Bancii, pe parcursul procesului de evaluare;  
 

 d) eu nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organul de conducere sau 
de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi, persoane care sunt 
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale 
cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Bancii, implicate în procedura de atribuire;  
 

e) eu nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea 
contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Bancii și care 
sunt implicate în procedura de atribuire.  

 

In sensul celor de mai sus, s-a depus Certificat constatator eliberat de Ministerul 
Justiției - Oficiul Registrului Comerțului. 

  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că Banca are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului             
 
........................................................................... 
 
Numele  şi prenumele semnatarului 
 
............................................................................ 



 

*S.C. se pastreaza numai pentru firmele care inca nu si-au eliminat din titulatura respectiva sintagma.  
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CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE 
(model pentru plata integrala) 

 
Intre: 
 
CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.13, Sector 3, numar de 
inmatriculare la Registrul Comertului J40/155/1997, numar de inmatriculare in Registrul 
Institutiilor de Credit RB – PJR-40-046/17.09.1999, CUI 361897, cod de TVA RO 361897,  
COD IBAN RO38CECEB00003RON0000001 deschis la CEC BANK S.A, reprezentata legal 
in prezentul contract conform procurii autentificata sub nr...... si in baza Deciziei 
CA/CD____________, prin Sucursala_______cu sediul in ______, str.______nr.________nr. 
de ordine in Registrul Comertului__________avand Cod Unic de Inregistrare 
________telefon_________/fax reprezentata legal prin Director________si prin_________, 
in calitate de proprietar al imobilului /apartamentului /spatiului/ constructiei /terenului  ce face 
obiectul prezentului contract, denumita in continuare Vanzator, pe de o parte,  
 

si 
 

[S.C.]*_____________________, cu sediul in_______________, 
str._____________nr._____ 
inregistratata la Registrul Comertului cu nr._______________, avand Cod Unic de  
Inregistrare___________, atribut fiscal_________, capital social_____COD IBAN 
___________deschis la _____________reprezentata legal in acest scop (conform 
procurii/imputernicirii/hotararii nr.________din data de ___________prin 
Dl._________administrator/director/presedinte/asociat unic, denumita in continuare 
Cumparator, pe de alta parte parte,  
 

sau 
 

Dl/D-na_______CNP___________BI/CI_______Seria______nr._____emis de ________cu 
domiciliul in _________str._________nr._______telefon_______COD IBAN____________ 
in calitate de cumparator/cumparatori, pe de alta parte, a intervenit prezentul contract de 
vanzare-cumparare, in urmatoarele conditii: 
 
CEC BANK SA  [prin Sucursala] __________ proprietar vinde __________________, 
dreptul de proprietate/ dezmembramantul dreptului de proprietate/ dreptul ... (orice alt drept)/ 
se obliga sa transmita cumparatorului proprietatea asupra imobilului/ apartamentului/ 
spatiului/ constructiei/ terenului, situat in localitatea _______ str. ________ nr. _____ bloc 
____ scara _______ avand numar cadastral ________, compus din: 
________________________________________ avand o suprafata utila de ________, 
suprafata totala de ___________ suprafata construita de ___________________ impreuna 
cu cota indiviza de _____________ % din partile si dependintele aflate in folosinta comuna a 
imobilului, respectiv suprafata de ____________, precum si cota indiviza de _______ % din 
terenul aferent imobilului/locuintei, respectiv suprafata de ____________ avand numar 
cadastral ________ intabulat in Cartea Funciara nr. ________ a localitatii _______________  
ce formeaza lotul ________ nr. ____ asa cum a fost dezmembrat conform actului de 
dezmembrare autentificat sub nr._________de BNP_________, cu sediul in 
___________(daca este cazul). 
 Dreptul de proprietate asupra imobilului/apartamentului/spatiului/constructiei/terenului/ 
dezmembramantul dreptului de proprietate al imobilului ....... a fost intabulat in Cartea 
Funciara nr.________a localitatii__________, conform Incheierii nr.____emisa de Oficiul de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara____________. 
 Accesul pentru lotul/loturile descrise mai sus se face pe lotul________cu numar 
cadastral_______, avand destinatia de drum de servitute conform actului de dezmembrare 
autentificat sub nr.______de BNP _________, cu sediul in _______localitatea______, 
proprietatea domnilor  _________(numai daca este cazul) 
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 CEC BANK SA – Sucursala_________declara  ca a dobandit dreptul de proprietate 
asupra imobilului compus din teren in suprafata de ______, situat in ______str.______si 
constructia edificata pe acesta:_________astfel : _______________________________ 

Eu, vanzatorul declar ca sunt unicul  proprietar legal,  actual,  al proprietatii si am 
deplina capacitate legala de a încheia prezentul contract; 
           Imobilul ce face obiectul prezentului contract nu este sechestrat, nu este scos din 
circuitul civil, în baza vreunui act normativ, nu formeaza obiectul nici unui litigiu, (nici în baza 
Legii nr. 10/2001)  nu a fost trecut în proprietatea vreunei alte persoane fizice sau juridice, nu 
este închiriat si nici nu s-a promis închirierea, sau constituirea vreunui drept asupra acestuia; 
 Imobilul ce face obiectul prezentului act este liber de sarcini si servituti, nu a fost scos 
din circuitul civil prin vreun act normativ de trecere in proprietatea statului, eu vanzatorul, 
garantez pe cumparator/cumparatori impotriva oricaror evictiuni totale sau partiale, conform 
art. 1695-1706 Cod Civil, precum si contra viciilor bunului vandut, conform art. 1707 Cod civil.  
 Odata cu proprietatea cumparatorul dobandeste toate drepturile si actiunile accesorii 
ce au apartinut vanzatorului.  
 Stramutarea proprietatii de la vanzator la cumparator este supusa dispozitiilor de carte 
funciara.  
 Vanzatorul va radia din cartea funciara, pe cheltuiala sa, drepturile inscrise asupra 
imobilului vandut, daca acestea sunt stinse.     

Pentru prezenta vanzare s-a emis extrasul de carte funciara pentru autentificare 
nr._______, de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara____,  
 Impozitele si taxele sunt achitate la zi de catre vanzator, asa cum rezulta din 
Certificatul fiscal nr._____, emis de Primaria ______ Serviciul Taxe si Impozite, jud.______, 
iar de la aceasta data ele trec in sarcina cumparatorului/cumparatorilor care suporta si taxele 
de autentificare ale prezentului act. 
 Subscrisa vanzatoare , prin reprezentant, sunt de acord cu modalitatea de plata a 
pretului in modul susmentionat. 
  Noi partile contractante declaram pe proprie raspundere cunoscand prevederile 
articolului 326 Cod penal privind falsul in declaratii ca acesta este pretul real al vanzarii liber 
exprimat de catre noi.  
 Pretul vanzarii este de ______RON/EUR   (_______in cuvinte______) inclus TVA, 
echivalentul a _______RON (_______cuvinte____) calculat la cursul BNR de 
_______lei/EUR din data de ________, echivalent prevazut in vederea determinarii taxelor 
de autentificare, a fost achitat la data de______/azi data autentificarii prin virament bancar in 
contul nr.____________, deschis la _________  
  
 Transmiterea proprietatii, a posesiei libere si neingradite, precum si a folosintei, are 
loc azi data autentificarii prezentului contract, 
imobilul/apartamentul/spatiul/constructia//terenul urmand a fi predat 
cumparatorului/cumparatorilor pana cel tarziu la data de ______. 
 Predarea se face prin punerea imobilului/ apartamentului/ spatiului/ constructiei/ 
terenului spatiului vandut la dispozitia  cumparatorului, liber de orice bunuri ale vanzatorului, 
impreuna cu tot ceea ce este necesar, pentru exercitarea libera si neingradita a posesiei, pe 
baza de proces-verbal semnat de catre ambele parti. Totodata vanzatorul va preda si 
accesoriile imobilului, titlurile si documentele privitoare la proprietate sau folosinta, precum si 
tot ce este destinat folosintei sale perpetue. 
 Fructele imobilului vandut se cuvin cumparatorului din ziua dobandirii proprietatii.  
 Costurile si onorariul (inclusiv TVA) prilejuit de autentificarea prezentului contract 
precum si oricare alte taxe sau onorarii, toate taxele generate de înscrierea dreptului de 
proprietate pe numele cumparatorului, precum si cheltuielile aferente operatiunilor de plata a 
pretului sunt in sarcina cumparatorului/cumparatorilor. 
 

 Cumparatorul se obliga: 
 sa preia imobilul/ apartamentul/ spatiul/ constructia/ terenul spatiul vandut; 

 sa plateasca pretul vanzarii, la locul in care bunul se afla in momentul incheierii 
contractului si de indata ce proprietatea este transmisa, azi data autentificarii 
prezentului contract.   
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 Cumparatorul, prin reprezentant, declara si garanteaza urmatoarele:  
 Este o societate ce a fost constituita si functioneaza potrivit normelor legale; 

  [♦♦♦] este  reprezentantul legal al Cumparatorului, are depline puteri de reprezentare 
si nici o alta aprobare prealabila nu este necesara pentru încheierea valabila a 
prezentului contract; 

 Cumparatorul nu se afla în stare de insolvabilitate, incapacitate de plata, reorganizare 
sau faliment si nu are cunostinta de nicio actiune in justitie cu acest obiect; 

 Cumparatorul are capacitate deplina si detine toate autorizatiile necesare încheierii si 
realizarii prezentului contract si toate documentele ce trebuie încheiate si realizate in 
legatura cu contractul; 

 Nici semnarea nici executarea acestui contract si a documentelor ce trebuie semnate 
si realizate în legatura cu acesta: (i) nu vor determina încalcarea  sau neîndeplinirea si 
nu vor conduce la un eveniment ce ar putea determina încalcarea sau neîndeplinirea, 
niciunei prevederi a actului constitutiv, niciunei legi, regulament, ordin, reguli sau 
contract in vigoare la data semnarii prezentului contract sau dupa caz la data la care 
aceste documente au fost încheiate, aplicabil cumparatorului sau, dupa caz, la care 
cumparatorul este parte; (ii) nu va determina încalcarea, încetarea sau modificarea 
niciunei autorizatii, licente sau acord de orice fel detinuta de cumparator. 

 

[Nota: Clauzele de mai sus se vor insera în situatia în care cumparatorul este o persoana 
juridica] 
 

Cumpărătorul, declar prin prezenta că am fost informat cu privire la activitățile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul procedurilor de achiziţie/ 
vânzare /închiriere organizate de către CEC BANK S.A.  

În cazul datelor având caracter personal furnizate Băncii în vederea participării la 
procedura de vânzare prin licitaţie realizată de către Bancă declar că am informat persoanele 
vizate ale căror date au fost transmise Băncii, cu privire la dezvăluirea acestora către Bancă 
și am pus la dispoziția acestora informarea disponibilă la adresa:  
https://www.cec.ro/despre-noi/cadrul-legal-si-reglementari/prelucrarea-datelor-personale 
 

             Banca, in calitate de operator de date cu caracter personal, informeaza Cumparatorul 
asupra faptului ca respecta prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia 
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protectia datelor), prevederi pe care Cumparatorul le poate regasi pe site-ul oficial CEC 
BANK S.A. si in unitatile Bancii. 
 

 Notarul public va indeplini toate demersurile necesare in vederea inscrierii dreptului de 
proprietate la Biroul de Carte Funciara competent, in conditiile prevazute de Legea nr. 
7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si Titlul VII, Capitolul II din Codul civil.  
 Cumparatorul a fost informat  de obligatia sa de a inregistra prezentul contract la 
Directia Fiscala.................. in termen de 30 de zile. 

   

                        Conflictele, disputele si neintelegerile privind incheierea, derularea, executarea si 
modificarea contractelor incheiate intre clienti si Banca vor fi solutionate de parti pe cale 
amiabila, prin modalitati de rezolvare alternativa a conflictelor: mediere, conciliere, 
arbitraj,  iar daca nu se ajunge la un acord amiabil, agreat de ambele parti, 
solutionarea  litigiilor privind incheierea, derularea, executarea si modificarea contractelor 
incheiate intre Clienti si Banca revine instantelor de judecata competente conform legilor 
aplicabile. 

 

 Noi partile contractante am luat la cunostinta de prevederile Codului Fiscal si Legii nr. 
241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
            Subsemnatele parti contractante am citit personal actul care corespunde vointei 
noastre juridice, iar dupa aceea am semnat toate exemplarele lui.  

https://www.cec.ro/despre-noi/cadrul-legal-si-reglementari/prelucrarea-datelor-personale
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  Prezentul contract de vanzare - cumparare, a fost redactat si autentificat** la Biroul 
Notarului Public intr-un exemplar original si se elibereaza duplicate in numar de .......... , din 
care 1 duplicat pentru inscrierea la Cartea Funciara, conform normelor legale in vigoare. 
 
 
** redactarea contractului de catre notar se va face pe draftul de contract de vanzare - cumparare 
transmis de Banca, iar in situatia in care notarul solicita anumite modificari, acestea se vor face numai 
cu avizul directiei de specialitate.      

 

 
 
VANZATOR,                                                                         CUMPARATOR/CUMPARATORI, 
 

                                                                                      
CEC BANK S.A. [ SUCURSALA ] __________________ 
 

Prin reprezentantii sai legali       Prin reprezentantii sai legali 
 
(Nume, prenume, semnatura)    (Nume, prenume, semnatura)  



CONTRACT DE INCHIRIERE
(MODEL pentru a fi folosit in situatia in care CEC BANK S.A. are calitatea de chirias)

nr. _____________/___________

PĂRŢILE CONTRACTANTE

[S.C.]* _______________ ,  cu sediul  in  _______________,  inregistrata la  Registrul  Comertului  cu nr.
______________,  avand  Cod  Unic  de  Inregistrare   _____________,  “cod  de  TVA  RO
xxxxxx”______________,  si  numar  de ordine  in  registrul  comertului,  reprezentata  legal  in  acest  scop
(conform  procurii/imputernicirii/hotararii/mandatului  nr._______  din  data  de  ____________,  prin  dl.
________________ administrator/director/presedinte/asociat unic (dupa caz-in cazul persoanelor juridice),
in calitate de locator/i, denumit/i in continuare Proprietar 
si 

CEC BANK S.A. cu  sediul  in  Calea  Victoriei  nr.  13,  Sector  3,  Bucuresti,  avand  numar  de ordine  la
Registrul Comertului cu nr. J40/155/1997, înregistrată în Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-
046/17.09.1999,  CUI  361897,  cod  de  TVA  RO361897,  telefon  021-311.11.19  /fax  021-202.50.97
reprezentata legal prin __________________, in calitate de __________________si prin _____________
in calitate de_____________________, denumita in cuprinsul prezentului contract Chirias

denumite in continuare fiecare Partea si in mod colectiv Partile au convenit sa incheie prezentul contract
de inchiriere (locatiune) cu respectarea urmatoarelor clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 In baza deciziei Comitetului __________________ al CEC BANK S.A., luata in sedinta din data de
_______________,  proprietarul  închiriază  (cedeaza  folosinta  bunului)  iar  chiriasul  ia  cu  chirie
imobilul/spatiul situat în _________________ (adresa completa si cu verificarea hotararii de CD/CA, astfel
incat  sa  fie  deplina  concordanta  intre  cele  doua  inscrisuri  in  vederea  inregistrarii  mentiunilor
corespunzatoare  la  registrul  comertului),  în  suprafaţă  utila  de  _____ mp., compus  din
_________________,  intabulat  in  Cartea  Funciara  nr.  ______  a  localitatii  __________,  avand  numar
cadastral  ___________,  conform schitei  cadastrale/releveului/planului  anexate  si  Procesului  Verbal  de
Predare-Primire anexat in original la prezentul contract de inchiriere. Spatiul ce face obiectul prezentului
contract  de  închiriere  va  fi  folosit  de  către  chirias  ca  sediu  al  sucursalei/agentiei/punctului  de  lucru
_________________ (denumirea completa si corecta a unitatii teritoriale respective), dupa caz.

Schita cadastrala sau releveul actual al spatiului care se inchiriaza (in lipsa unor masuratori cadastrale
existente),  face parte integranta din prezentul  contract sub forma Anexei  nr.1,  indicand suprafata utila
pentru care se va calcula chiria datorata.

II. STAREA IMOBILULUI/ SPATIULUI CE URMEAZA A FI INCHIRIAT SI PREDAREA ACESTUIA

2.1. Imobilul/spatiul ce urmează a fi închiriat in intregime, astfel cum a fost descris la punctul 1.1, se va
preda impreuna cu toate accesoriile  în stare corespunzatoare de folosinţă,  cu instalaţiile  şi  inventarul
prevăzute în procesul-verbal de predare-primire ce se va incheia intre parti la data predarii efective si care
face parte integrantă din prezentul contract (Anexa nr. 2), proprietarul declarand ca spatiul ce se inchiriaza
este liber de orice sarcini,  nu a fost revendicat, nu este notificat in baza Legii  nr.  10/2001, si nu face
obiectul  unui/unor  litigii  in  curs,  cu  privire  la  dreptul  de  proprietate  asupra imobilului/spatiului  ce face
obiectul prezentului contract de locatiune (daca exista procese incepute si neterminate), si nu necesita
interventii de natura lucrarilor de consolidare.
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2.2.  Predarea  spatiului  conform  pct.  2.1  se  va  face  in  maxim  10  zile  de  la  incheierea  prezentului
contract, pe baza unui proces - verbal de predare-primire ce va cuprinde inclusiv estimarea gradului de
uzura  al  imobilului  la  data  preluarii  acestuia  de catre  chirias,  descrierea  starii  finisajelor  interioare  si
exterioare  ale  imobilului  la  data  preluarii  acestuia  de  catre  chirias,  lista  dotarilor  (mobilier,  aparatura
electro-casnica, tehnica de calcul, sisteme de securitate etc.) si conditiile de utilizare a acestora (daca este
cazul), conditiile privind utilizarea spatiilor comune (daca este cazul), lucrarile necesare pentru separarea
(contorizarea) utilitatilor, lucrarile de separare/amenajare a spatiului, care vor fi suportate de chirias (daca
este cazul). 

2.3. In cazul in care, din motive obiective care tin fie de proprietar, fie de chirias, termenul de predare-
primire a spatiului  nu se respecta, partile pot renegocia cu buna credinta un nou termen limita pentru
predare, cu conditia ca acest termen sa nu depaseasca 30 (treizeci) de zile de la data semnarii prezentului
contract. In cazul in care partile nu convin in scris altfel, iar termenul de 30 de zile prevăzut in prezentul art.
2.3. este depăşit chiriaşul va fi îndreptăţit la libera sa alegere, sa considere prezentul contract desfiintat.

III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Spatiul  se inchiriaza pentru o perioada de .........  ani,  cu incepere de la data semnarii  prezentului
contract, iar daca una dintre parti doreste prelungirea contractului va trebui sa notifice cealalta parte cu cel
putin 3 (trei) luni inainte de expirarea duratei acestuia. Durata prezentului contract va putea fi prelungita
peste termenul de ..............  ani, numai prin act aditional aprobat de conducerea Bancii,  in care se vor
stabili termenii prelungirii contractului. 

3.2. In cazul în care, la expirarea duratei contractului de închiriere, proprietarul intenţionează să închirieze
din nou spaţiul, proprietarul va acorda chiriaşului, un drept de preferinţă la închiriere.

 

IV. PREŢUL CONTRACTULUI

4.1 Tariful chiriei aferente spatiului inchiriat este de ______EURO/mp. pe luna.  Valoarea totala a chiriei
pentru spatiul inchiriat, in suprafata utila de …… mp., este de ………..EURO/luna,  este scutit de/ se va
adauga T.V.A potrivit optiunii proprietarului, in conformitate cu Codul fiscal. Proprietarul nu-si va schimba
optiunea privind scutirea de TVA pana la terminarea contractului daca prevederile Codului fiscal raman in
vigoare.  La suma facturata Proprietarul va putea adauga TVA numai dupa ce va transmite chiriasului o
copie dupa notificarea prin care a anuntat administratia fiscala/organele fiscale despre faptul ca a optat sa
inchirieze in taxare din punct de vedere al TVA.

 
4.2 Utilitatile  aferente spatiului  inchiriat  se platesc separat  de tariful  chiriei.  In cazul in care nu exista
posibilitatea preluarii  contractelor pentru utilitati  de catre chirias (exemplu: bloc de locuinte), partile vor
preciza intr-o anexa care va face parte din contract, modalitatea si documentele pe baza carora se vor
stabili costurile in vederea efectuarii platii utilitatilor. In cazul in care contractele de furnizare a utilităţilor nu
pot  fi  cesionate  pe numele  chiriaşului  cheltuielile  cu  utilităţile  se  vor  calcula  ca şi  costuri  efective  cu
utilităţile, în baza unui sistem transparent de evidenţă contabilă, iar chiriaşul va fi informat în legătură cu
acestea. 

Pentru  evitarea oricărui  dubiu,  Partile  agreează că,  cheltuielile  cu  utilităţile  reprezintă  cantităţile  reale
consumate de chiriaş, incluzând, fără a se limita la: gaz, electricitate, apă si canalizare.

Proprietarul are obligatia platii impozitului pe valoarea investitiilor efectuate de catre Chirias in imobil/spatiu
(investitii care conduc la cresterea valorii contabile si fiscale a proprietatii).  În cazul clădirilor  proprietate
publică  sau  privată  a  statului ori  a  unităţilor  administrativ-teritoriale,  concesionate,  închiriate,  date  în
administrare ori în folosinţă, după caz, se datorează taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală doar
pentru persoanele juridice, concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, după

                                                       

                                                                                           2/13



<UZ 
INTERN
>

caz, în condiţii  similare impozitului pe clădiri.  Dacă o persoană juridică - concesionar,  locatar, titular al
dreptului  de  administrare  sau  de  folosinţă  -  încheie  ulterior  contracte  de  concesiune,  închiriere,
administrare  sau  folosinţă  pentru  aceeaşi  clădire  cu  alte  persoane,  taxa  pe  clădiri  va  fi  datorată  de
utilizatorul final.”

Factura va contine toate elementele prevazute de Codul Fiscal.

Chiriasul datoreaza chirie de la data predarii imobilului/spatiului in folosinta chiriasului, in baza unui proces
verbal de predare - primire. Data predarii spatiului este data inscrisa in procesul verbal de predare - primire
anexa la prezentul contract

4.3 Plata chiriei:

Proprietarul va emite in primele 10 (zece) zile calendaristice factura fiscala pentru chiria lunii in curs.
Chiriasul va face plata chiriei in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii emise de catre
proprietar. In situatia in care tariful de inchiriere este exprimat, in contract, in valuta, factura se va emite
luându-se in considerare cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru data emiterii facturii.
Prima  plata a chiriei se va efectua in termen de 7 (sapte) zile lucratoare de la data preluarii spatiului pe
baza  procesului-verbal  de  predare-primire,  prin  ordin de  plata,  in  contul  proprietarului
nr._____________________________ deschis la _____________________.
In cazul in care contractele de utilitati  nu au fost  preluate de catre Chirias,  consumul de utilitati  va fi
refacturat de catre Proprietar in primele 15 zile calendaristice pentru luna anterioara, anexand la factura
emisa modul de calcul si copii ale facturilor emise de furnizorii de utilitati.

4.4 In cazul in care chiriasul nu-si respecta obligatiile de plata la termenele si in conditiile prevazute in
prezentul  contract,  intârzierea  la  plata  chiriei  ce  depaseste  60  de  zile  calendaristice  da  dreptul
proprietarului sa rezilieze prezentul contract cu acordarea unui termen de preaviz de 60 zile. 

V. DECLARATIILE SI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

5.1. Declaratiile proprietarului:

Proprietarul declara, garanteaza si confirma urmatoarele:

5.1.1. este proprietarul de drept al imobilului/spatiului inchiriat.     
 
5.1.2. incheierea prezentului contract si indeplinirea obligatiilor care ii revin in conformitate cu prevederile
prezentului contract au fost aprobate de organul sau statutar. 

5.1.3. prezentul contract constituie o obligatie valabil asumata de proprietar si va putea fi pus in executare
in conformitate cu prevederile sale.

5.1.4. imobilul inchiriat a fost construit in conformitate cu legile si reglementarile aplicabile, nu necesita
lucrari de consolidare si nu prezinta vicii de constructie, iar proprietarul isi asuma obligatia de a transmite
chiriasului o copie a planurilor, aprobarilor si autorizatiilor relevante in legatura cu imobilul respectiv spatiul
ce face obiectul prezentului contract la data la care se semnează procesul verbal de predare primire a
spaţiului închiriat. 

5.1.5. proprietarul va plati toate taxele si impozitele si alte sarcini de natura fiscala prezente si viitoare,
ce-i  incumba in legatura cu proprietatea asupra spatiului  (bunurilor  mobile  si  imobile  care fac obiectul
prezentului contract) in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare. 
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In cazul in care imobilul/spatiul inchiriat  este proprietate publica sau privata a unei unitati  administrativ
teritoriale, proprietarul are obligatia sa comunice valoarea contabila a constructiei/cotei parti de constructie
aferenta  spatiului  inchiriat,  in  vederea  intocmirii  si  depunerii  declaratiei  fiscale  pentru  plata  taxei  pe
cladirea/partea  de  cladire  inchiriata  in  conformitate  cu  prevederile  Codului  Fiscal.  Orice  modificare
intervenita ulterior asupra valorii spatiului inchiriat se va comunica de catre proprietar, chiriasului.  

5.1.6. imobilul inchiriat nu este constituit ca garantie in favoarea vreunui tert (nu este grevat de sarcini
constand  in  ipoteci  si  privilegii)  nu  face  obiectul  vreunui  litigiu  care  ar  avea  ca  rezultat  pierderea
proprietatii, cu consecinta afectarii dreptului de locatiune al chiriasului si proprietarul nu a dispus de spaţiu
în  niciun   mod,  respectiv  proprietarul  nu  a  semnat,  direct  sau  prin  mandatar,  niciun  antecontract  de
vânzare-cumpărare sau orice alte contracte, promisiuni de închiriere sau orice alte acte juridice, având ca
obiect spaţiul închiriat, cu nicio altă terţă persoană.

5.1.7. in cazul in care adresa imobilului va suferi modificari pe cale administrativa, proprietarul are obligatia
de a-l instiinta pe chirias despre aceste modificari in maximum 5 (cinci) zile de la data primirii instiintarii de
la autoritatea  competenta cu privire la aceste modificari. 
Modificarile referitoare la adresa imobilului vor fi operate in contractul de inchiriere, prin incheierea unui act
aditional, semnat de ambele parti contractante. 

5.2. Proprietarul are următoarele obligaţii:

5.2.1.  să predea chiriasului imobilul inchiriat cu inventarul prevazut in procesul-verbal anexat si să verifice
cum chiriasul intretine si repara imobilul, pentru a se pastra cel putin in starea cum acesta a fost predat
conform procesului-verbal de predare primire, si sa sprijine pe chirias in vederea notarii dreptului sau de
locatiune din prezentul contract in Cartea Funciara (pentru o perioada de inchiriere mai mare de 3 ani). In
scopul notarii dreptului de locatiune in Cartea Funciara, proprietarul va preda chiriasului toate inscrisurile,
in  forma  prevazuta  de  Legea  cadastrului  si  a  publicitatii  nr.7/1996,  republicata  cu  modificarile  si
completarile ulterioare, precum  si art.  902(1), pct. 6 din NCC.

5.2.2. proprietarul este obligat sa efectueze toate reparatiile care sunt necesare pentru a mentine  imobilul/
spatiul ce face obiectul prezentului contract in stare corespunzatoare de folosinta pe toata durata locatiunii,
conform destinatiei stabilite. Astfel va efectua reparatiile necesare in tot timpul locatiunii, daca in cursul ei
imobilul/spatiul are nevoie de asemenea reparatii (reparatii capitale, degradari provenind din uzul normal al
imobilului/spatiului sau cauzate fortuit, inclusiv viciile de constructie si la parti comune ale imobilului folosite
de mai multi locatari). Proprietarul nu va raspunde pentru reparatiile numite locative care din momentul
predarii sunt in sarcina chiriasului.
In  situatia  in  care,  dupa  incheierea  contractului,  se  iveste  nevoia  unor  reparatii  care  sunt  in  sarcina
proprietarului , iar acesta desi incunostiintat, nu incepe sa ia de indata masurile necesare, reparatiile pot fi
facute de chirias. In acest caz proprietarul este dator sa plateasca, in afara sumelor avansate de chirias,
dobanzi socotite de la data efectuarii cheltuielilor.

In  caz de urgenta,  chiriasul  il  poate instiinta pe proprietar  si  dupa inceperea reparatiilor,  dobanzile  la
sumele  avansate  neputand  curge  decat  de  la  data  instiintarii.  Dobanda  aplicabila  in  acest  caz  este
conform nivelului practicat de catre CEC BANK SA la data respectiva.

Proprietarul nu va răspunde faţă de chiriaş în legătură cu orice act, omisiune sau neglijenţă a oricărei
persoane care angajează pentru chirias servicii pe bază de contracte încheiate direct sau indirect, cat si in
legatura cu orice lipsă sau întrerupere a oricăruia din servicii precum cele pentru reparaţii, întreţinere sau
înlocuire necesară oricăror instalaţii/aparate.

5.2.3. proprietarul este obligat sa intreprinda tot ceea ce este necesar pentru a asigura in mod constant
chiriasului  folosinta  linistita  si  utila  a  imobilului/spatiului  inchiriat  si  exercitarea  pe  parcursul  duratei
contractului  a tuturor drepturilor care ii  revin,  inclusiv sa intermedieze relatia cu autoritatile,  vecinii  din
imobil  si Asociatia de Proprietari/Locatari.  Proprietarul este dator sa se abtina de la orice fapt care ar
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impiedica, diminua sau stanjeni o asemenea folosinta pe toata durata locatiunii conform legii. In cazul in
care utilizarea netulburata a spatiului inchiriat este impiedicata dintr-o cauza care afecteaza substantial
folosinta, in tot sau in parte a spatiului, iar aceasta cauza este datorata unei actiuni, omisiuni sau neglijente
a proprietarului ori a unei actiuni sau a unei exercitari a unui drept conform legii de catre terte persoane,
proprietarul va lua masuri de remediere a situatiei, de indata ce a fost notificat de catre chirias.

Pentru cazurile in care folosinta spatiului  inchiriat  de catre chirias este impiedicata de catre proprietar,
temporar  sau  permanent,  partial  sau  total  si  acest  fapt  nu  este  remediat  intr-o  perioada  de  5  zile
calendaristice de la data notificarii aparitiei conditiilor de impiedicare a folosintei, chiriasul are dreptul sa
refuze plata chiriei pe toata perioada impiedicarii folosintei si poate rezilia prezentul contract, in conditiile
prevazute de acesta. 

5.2.4. Proprietarul garanteaza contra tulburarilor de fapt si de drept, astfel:
a) proprietarul nu este tinut sa il garanteze pe chirias de tulburarea cauzata prin fapta unui tert care nu
pretinde vreun drept  asupra  bunului,  afara numai daca tulburarile  incepute  inaintea predarii  bunului  il
impiedica pe chirias sa il preia.

 Indiferent de gravitatea tulburarii,  daca i-a comunicat-o proprietarului,  fara ca acesta sa o inlature de
indata, chiriasul poate cere o scadere proportionala a chiriei. Daca tulburarea este atat de grava incat,
daca ar fi cunoscut-o nu ar fi contractat, el poate rezilia contractul in conditiile legii.

b) daca un tert pretinde vreun drept asupra imobilului/spatiului dat in locatiune, proprietarul este dator sa il
apere chiar  si  in  lipsa unei  tulburari  de fapt.  Daca chiriasul  este lipsit  in tot  sau in parte de folosinta
spatiului, proprietarul trebuie sa il despagubeasca pentru toate prejudiciile suferite din aceasta cauza.

Chiriasul  nu  are  dreptul  la  daune-interese  daca  la  data  incheierii  contractului  cunostea  o  cauza  de
evictiune. 

5.2.5. proprietarul se obliga sa asigure imobilul/spatiul inchiriat. 

5.2.6. Proprietarul garanteaza contra viciilor ascunse si pentru lipsa calitatilor convenite, dupa cum
urmeaza:

 a)  il  garanteaza  pe  chirias  contra  tuturor  viciilor  care  impiedica  sau  micsoreaza  folosirea
imobilului/spatiului  inchiriat,  chiar daca nu le-a cunoscut la incheierea contractului si fara a tine seama
daca ele existau dinainte ori au survenit in cursul locatiunii.
Proprietarul nu raspunde pentru viciile care erau aparente la data incheieirii contractului si pe care chiriasul
nu le-a reclamat (daca in urma verificarii se constata existenta unor vicii aparente, chiriasul trebuie sa-l
informeze pe proprietar despre acestea fara intarziere. In lipsa informarii, se considera ca proprietarul si-a
executat obligatia de a fi predat imobilul/spatiul inchiriat in starea in care se afla in momentul incheierii
contractului.  Proprietarul  poate  fi  obligat  la  despagubiri  pentru  prejudiciile  pe  care  viciile  aparente  le
cauzeaza vietii, sanatatii sau integritatii corporale a chiriasului.
Daca proprietarul nu inlatura viciile in cel mai scurt termen, chiriasul are dreptul la o scadere proportionala
a chiriei, in cazul in care viciile sunt atat de grave incat, daca le-ar fi cunoscut chiriasul nu ar fi luat spatiul
in locatiune, el poate rezilia contractul in conditiile legii.
Atunci cand aceste vicii aduc vreun prejudiciu chiriasului, proprietarul poate fi obligat si la daune-interese,
in afara de cazul cand dovedeste ca nu le-a cunoscut si ca potrivit  im prejurarilor,  nu era dator sa le
cunoasca.

b) prevederile de la lit. a) privitoare la garantia contra viciilor ascunse sunt aplicabile si atunci cand spatiul
dat in locatiune nu corespunde  calitatilor convenite de catre parti.

5.2.7. sa sprijine pe chirias - la cererea acestuia - in efectuarea transferului contractelor aferente tuturor
utilitatilor  (telefon,  energie  electrica,  energie  termica,  apa,  canalizare  etc.),  corespunzator  spatiului
inchiriat, de pe numele proprietarului pe numele chiriasului si sa-l sprijine la obtinerea eventualelor avize si
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autorizatii necesare pentru amenajarea spatiului in scopul utilizarii ca sediu sau punct de lucru, iar in cazul
in care lucrarile de amenajare vor fi conditionate totusi de catre autoritatile de resort de efectuarea unor
expertize tehnice, proprietarul se obliga sa efectueze aceste expertize in nume propriu si pe cheltuiala sa. 

 
5.2.8. sa inregistreze la administratia financiara competenta contractul de inchiriere in maximum zece zile
de la data incheierii acestui contract, iar ulterior acestui moment sa inmaneze chiriasului un exemplar din
acest contract avand aplicata stampila continand numarul si data inregistrarii contractului la administratia
financiara (in cazul proprietarilor-persoane fizice).

5.2.9. sa obtina pentru Chirias acordul /declaratia scrisa sau notariala,  functie de modul in care acest
document  va fi  solicitat  de catre primaria  care emite autorizatii  de construire din partea Asociatiei  de
Proprietari/Locatari  de  la  adresa  la  care  este  amplasat  imobilul  cu  privire  la  desfasurarea  activitatii
chiriasului  in  spatiul  inchiriat  conform  obiectului  sau  de  activitate,  pentru  obtinerea  autorizatiei  de
construire, modificarea fatadelor imobilului (cu exceptia imobilelor monumente istorice), constructia rampei
pentru persoane cu dizabilitati, bransarea la utilitati, amplasarea instalatiilor sale de conditionare a aerului,
a echipamentelor  de racire,  respectiv incalzire (centrala termica),  a firmei,  denumirii,  siglei,  emblemei,
pozarea  de  cabluri/tevi  de  alimentare  cu  curent  electric/gaze  pe  fatada  imobilului  etc.  Acest
acord/declaratie va deveni anexa la contract. 
In situatia neprezentarii documentului de catre Proprietar, in cursul lunii cand a fost solicitat,  Chiriasul are
dreptul sa suspende plata chiriei pana la solutionarea cererii, sau, dupa caz, sa rezilieze prezentul contract
conform prevederilor art. 10.2., fara plata de daune-interese.

5.2.10. sa permita amplasarea in interiorul si exteriorul spatiului inchiriat de insemne care sa evidentieze
firma, sigla si emblema chiriasului, precum si orice alte insemne la libera alegere a acestuia. 

5.2.11.  proprietarul  se  obliga  ca  in  cazul  rezilierii  contractului  din  initiativa  sa,  inainte  de  implinirea
termenului  de  inchiriere,  sa plateasca chiriasului  contravaloarea cheltuielilor  de amenajare  ramasa de
amortizat.  

5.2.12.  sa  permita  amplasarea  in  interiorul  si  exteriorul  spatiului  inchiriat  a  sistemelor  de  securitate
(electronice  si  mecano-fizice)  ale  chiriasului  in  conformitate  cu  legislatia  in  vigoare.  La  incetarea
contractului sistemele de securitate vor ramane in proprietatea chiriasului.

5.2.13.  sa permita amplasarea aparatului  ATM si  fixarea acestuia in  pardoseala  conform legislatiei  in
vigoare.

5.2.14.  in  cazul  in  care  spatiul  inchiriat  prin  prezentul  contract  se  afla  situat  intr-un  imobil  utilizat  de
proprietar si/sau de terte persoane juridice sau fizice, proprietarul are urmatoarele obligatii:
– sa respecte prevederile legale in vigoare privind apararea impotriva incendiilor si sa asigure aplicarea

acestora in spatiile proprii utilizate, respectiv sa realizeze organizarea aparararii impotriva incendiilor
in conditiile legii in spatiile proprii utilizate si la locurile sale de munca;

– sa  prevada  in  contractele  de  inchiriere  incheiate  cu  celelalte  persoane  fizice  sau  juridice  care
utilizeaza imobilul, clauze privind apararea impotriva incendiilor prin care sa se stablieasca obligatia
acestora de a  respecta legislatia,  normele si  instructiunile  de aparare impotriva incendiilor  proprii
activitatii desfasurate de acestia, obligatia lor de a realiza - in conditiile legii - organizarea aparararii
impotriva incendiilor in spatiile utilizate si la locurile lor de munca precum si raspunderea acestora in
caz de incendiu;

– sa raspunda  de modul in care ceilalti chiriasi ai sai  respecta legislatia, normele si instructiunile de
aparare impotriva incendiilor si sa ia masuri operative de eliminare a deficientelor, inclusiv in cazul in
care acestea sunt semnalate de chirias;
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– raspunde in conditiile legii fata de chirias pentru eventualele consecinte (incendii, explozii urmate de
incendii etc.) ale nerespectarii legislatiei, normelor si instructiunilor de aparare impotriva incendiilor de
catre personalul propriu si/sau de catre ceilalti chiriasi din imobil. 

5.2.15. Administratorul/directorul/presedintele/asociatul unic, care reprezinta in acest contract Proprietarul,
declara pe proprie raspundere,  semnand declaratia/formularul mentionat in  Anexa 3 ce face parte din
contract,  ca societatea pe care o reprezinta si care inchiriaza spatiul/imobilul, nu are capital social detinut
de statul roman si nici nu administreaza fondul locativ de stat. Astfel, Chiriasul nu datoreaza impozit pe
cladire, obligatia platii impozitului pe cladire revenind proprietarului.

5.3. Declaratiile chiriasului:

Chiriasul declara, garanteaza si confirma urmatoarele:

5.3.1. este organizat si inregistrat in mod legal si functioneaza in conformitate cu legile romane si va putea
amplasa direct sau indirect in/langa spatiul  inchiriat  însemne de reclamă care sa promoveze produse,
activităţi sau servicii specifice.

5.3.2. incheierea prezentului contract si indeplinirea obligatiilor care ii revin in conformitate cu prevederile
prezentului contract au fost autorizate in mod valabil in urma efectuarii tuturor demersurilor necesare, nu
contravin si nu constituie o incalcare a conditiilor ori prevederilor actelor sale constitutive, a oricarei legi
sau reglementari sau a altei conventii de care este tinut.

5.3.3. respectarea cu buna credinta a prezentului contract, care constituie o obligatie valabil asumata de
catre parti si ca va putea fi pus in executare in conformitate cu prevederile sale. 
In acest scop proprietarul va fi informat de catre chirias in legatura cu oricare aspect de natura a ingradi o
bună cooperare (pentru a desfăşura activităţile propuse şi pentru a păstra standardele impuse). 

5.4. Chiriasul are următoarele obligaţii:

5.4.1. sa plateasca  chiria  in cuantumul  si  la  termenele  stabilite  in  prezentul  contract,  sa foloseasca
spatiul si sa efectueze lucrarile locative de intretinere si reparatiile curente, dar si intretinerea, conform
legii, a elementelor de instalatii aflate in dotarea spatiului si a bunurilor mobile si imobile aflate in folosinta
sa, in baza prezentului contract. Chiriaşul va utiliza spaţiul cu diligenţa unui bun proprietar doar în scopul
agreat prin prezentul contract. La încetarea contractului în oricare din modalităţile agreate prin contract,
chiriaşul va radia sediul/ punctul de lucru/agenţia înregistrate la adresa imobilului.

5.4.2. să suporte costul utilitatilor aferente spatiului inchiriat, drept pentru care va putea incheia contracte
individual, cu fiecare furnizor de utilitati si să se folosească pe perioada locaţiunii de imobil ca un posesor
de bună-credinţă, purtand răspunderea pentru toate pagubele cauzate din culpa sa ori a prepusilor sai. 
In cazul in care contractele de utilitati  vor ramane pe numele proprietarului,  acesta va factura separat
chiriasului contravaloarea utilitatilor aferente spatiului inchiriat, conform art 4.2.
5.4.3. sa efectueze lucrari de amenajare a spatiului inchiriat conform cerintelor legale privind desfasurarea
activitatii sale si sa obtina toate autorizatiile impuse de lege pentru efectuarea de modificari  amenajari ale
spatiului inchiriat, cu acordul proprietarului. 

5.4.4.  sa intrebuinteze spatiul inchiriat ca un posesor de buna credinta.  Sa elibereze spatiul inchiriat in
termen de maximum  60 de zile de la data incetarii duratei locatiunii.

5.4.5. sa respecte prezentul contract si/sau  actele aditionale.

5.4.6. chiriasul se obliga:
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– sa foloseasca spatiul cu prudenta si diligenta potrivit  destinatiei stabilite prin contract, sau in lipsa,
potrivit celei prezumate dupa anumite imprejurari, cum ar fi: natura bunului, destinatia ori cea potrivit
careia chiriasul il foloseste si sa notifice de indata proprietarului necesitatea efectuarii reparatiilor care
sunt in sarcina acestuia din urma, sub sanctiunea platii de daune-interese.

– sa restituie imobilul/spatiul luat in locatiune, in starea in care l-a primit, in afara de ceea ce a pierit sau
s-a deteriorat din cauza vechimii la incetarea din orice cauza a locatiunii. Chiriasul este raspunzator
pentru degradarea bunului inchiriat in timpul folosintei sale, inclusiv cea cauzata de incendiu, daca nu
dovedeste  ca  a  survenit  fortuit.  El  raspunde  inclusiv  pentru  degradarea  cauzata  prin  fapta  altor
persoane carora le-a ingaduit in orice mod folosirea, detinerea sau accesul la imobilul/spatiul inchiriat.

5.4.7. sa asigure curatenia in spatiul inchiriat si – daca este cazul – a suprafetelor adiacente (trotuar, cai
de acces, curte, parcare proprie sau inchiriata etc.); sa asigure paza persoanelor, bunurilor si valorilor in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Orice sanctiuni, despagubiri, amenzi, penalitati aplicate
proprietarului  de  catre  autoritatile  competente  pentru  neindeplinirea  obligatiilor  de  curatenie  (inclusiv
indepartarea zapezii si a ghetii de pe acoperis, streasina, trotuar sau cale de acces) / de paza / referitoare
la spatiul inchiriat si suprafetele adiacente vor fi suportate de chirias.

5.4.8 chiriasul se obliga sa permita examinarea de catre proprietar, la intervale de timp rezonabile in raport
cu natura si destinatia imobilului/spatiului inchiriat, modul in care chiriasul isi indeplineste obligatiile prin
prezentul contract.

5.4.9  Chiriasul/proprietarul se obliga a da data certa contractului de locatiune.

VI. SUBINCHIRIEREA ŞI CESIUNEA CONTRACTULUI  

6.1. Subinchirierea sau cesiunea contractului catre un tert este permisa numai cu acordul scris al partilor
din prezentul contract si, de asemenea, cesiunea sau transmiterea sub orice forma, a oricaruia sau tuturor
drepturilor de creanta nascute din prezentul contract catre orice tert, in scopul obtinerii unei finantari, nu
este permisa decat cu consimtamantul fiecareia dintre partile contractante.

VII.      INSTRAINAREA BUNULUI  DAT IN LOCATIUNE

7.1. Opozabilitatea contractului de locatiune fata de dobanditor – in cazul in care  spatiul dat in locatiune
este instrainat, dreptul chiriasului este opozabil dobanditorului, pentru imobilul inscris in cartea funciara,
daca locatiunea a fost notata in cartea funciara. In cazul in care imobilul este neinscris in cartea funciara,
dreptul chiriasului este opozabil daca data certa a locatiunii este anterioara datei certe a instrainarii.

7.2. Locatiunea ramane opozabila dobanditorului chiar si dupa ce chiriasului i s-a notificat instrainarea,
pentru un termen de doua ori mai mare decat cel care s-ar fi aplicat notificarii denuntarii contractului. Daca
chiriasului i s-a comunicat incetarea contractului cu respectarea prevederilor de mai sus acesta nu are
drept la despagubire nici impotriva proprietarului, nici impotriva dobanditorului.

7.3. In cazurile prevazute mai sus, dobanditorul se subroga in toate drepturile si obligatiile proprietarului
care izvorasc din locatiune. Proprietarul initial ramane raspunzator pentru prejudiciile cauzate chiriasului
anterior instrainarii. 

7.4. Efectele garantiilor constituite de locatar pentru indeplinirea obligatiilor sale – dobanditorul se subroga
in drepturile izvorand din aceste garantii, in conditiile legii.

7.5. Plata anticipata a chiriei sau cesiunea creantei privind chiria nu poate fi opusa dobanditorului decat
daca in  privinta  acestora au fost  indeplinite,   inainte  ca instrainarea  sa  devina opozabila  chiriasului,
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formalitatile de publicitate prin inscrierea in cartea funciara, ori daca plata anticipata sau cesiunea a fost
cunoscuta de dobanditor pe alta cale.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora poate fi invocata de oricare dintre Partile contractului, in conditiile legii.
Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 48 de ore producerea
evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

IX. NOTIFICĂRI

9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este
valabil  îndeplinită  dacă  va  fi  transmisă  la  adresa/sediul  prevăzut  în  partea  introductivă  a  prezentului
contract cu confirmare de primire. Orice modificare a adreselor se va comunica deindata celeilalte parti, in
caz contrar orice comunicare efectuata in conditiile contractuale se considera valabil efectuata.

9.2. În cazul în care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu
confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe confirmare de oficiul
poştal primitor, iar dacă notificarea se transmite prin fax, ea se consideră primită daca exista o proba
similara -in acest sens- de la parte, spre exemplu un raspuns transmis de la aceasta in sensul confirmarii
primirii.

9.3. Notificările  verbale  nu se iau  în considerare  de nici  una din  părţi,  dacă nu sunt  confirmate,  prin
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute în alineatele precedente.

 
X. ÎNCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

10.1.  Prezentul contract încetează in urmatoarele situatii:

10.1.1 de drept : 
 a) la expirarea termenului convenit de parti, fara a fi necesara o instiintare prealabila. Contractul incheiat
pe  perioada  determinta  prin  inscris  sub  semnatura  privata  si  inregistrat  la  organul  fiscal  competent,
constituie titlui executoriu, la expirarea termenului.
Daca dupa implinirea termenului, chiriasul continua sa detina bunul si sa isi indeplineasca obligatiile fara
vreo impotrivire din partea proprietarului, se considera incheiata o noua locatiune, in  conditiile celei vechi,
inclusiv in privinta garantiilor.Noua locatiune va fi pe durata nederminata, contractul putand inceta oricand
de la data  precizata in notificarea locatorului - tacita relocatiune.
b) daca bunul este distrus in intregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinatiei stabilite;
c)  desfiintarea  titlului  proprietarului  care  permitea  acestuia  sa  asigure  folosinta  bunului.Locatiunea  va
continua sa produca efecte si dupa desfiintarea proprietarului pe durata stipulata de parti, fata a sa depasi
un an de la data desfiintarii  titlului,  insa numai daca chiriasul a fost de buna – credinta la incheierea
locatiunii.

10.1.2. denuntarea contractului – daca locatiunea a fost facuta fara determinarea duratei, oricare dintre
parti  poate  denunta  contractul  prin  notificare,  cu  respectarea  termenului  de  preaviz  de  15  zile.  La
implinirea  termenului  de  preaviz,  obligatia  de  restituire  a  spatiului  devine  exigibila,  iar  contractul  de
locatiune constituie titlu executoriu cu privire la obligatia de restituire.

10.1.3  rezilierea locatiunii – atunci cand, fara justificare, una dintre partile contractului de locatiune nu isi
executa obligatiile asumate in acest contract, cealalta parte are dreptul de a rezilia locatiunea, cu daune –
interese in cuantum de 50% din valoarea locatiunii.

                                                       

                                                                                           9/13



<UZ 
INTERN
>

10.1.4. imposibilitatea folosirii bunului - daca este numai partiala, locatarul poate, dupa imprejurari sa
ceara fie rezilierea locatiunii, fie reducerea proportionala a chiriei.
In toate cazurile in care imposibilitatea totala sau partiala de folosire a bunului este fortuita, chiriasul nu are
drept la daune-interese.

10.1.5.  prin denuntare unilaterala de catre chirias, din motive neimputabile proprietarului, cu condiţia
notificării  prealabile  a proprietarului  cu cel  puţin  3 luni,  înainte de data la  care va avea loc incetarea
contractului, precum si prin denuntare unilaterala de catre proprietar, din motive neimputabile chiriasului,
cu un preaviz scris de 12 luni;  
In cazul in care proprietarul denunta unilateral contractul de inchiriere (din motive neimputabile chiriasului),
acesta va plati chiriasului  o suma echivalenta cu valoarea contabila ramasa de amortizat a investitiilor
executate de chirias in spatiul inchiriat, la care se adauga daune interese in valoare echivalenta a 9 chirii

lunare. Plata se va face in termen de 30 de zile de la notificarea denuntarii contractului.

10.1.6. cu acordul partilor –  la termenele si in conditiile agreate de comun acord.

In toate cazurile de incetare, eliberarea spatiului se va face in termen de 60 de zile de la data incetarii
contractului. 

10.2. Prezentul  contract  de  inchiriere  poate  fi  reziliat  de  catre  chirias  datorita  culpei  proprietarului  in
indeplinirea obligatiilor ce-i revin conform prezentului, cu un preaviz de 30 de zile, iar predarea spatiului
inchiriat se va face in termen de 60 de zile de la data incetarii contractului. Contravaloarea imbunatatirilor,
amenajarilor si modernizarilor spatiului inchiriat, care au determinat sporirea valorii acestuia si care s-au
incorporat imobilului, efectuate cu acordul implicit al proprietarului (acesta fiind incunostiintat de standardul
amenajarilor CEC Bank S.A anterior semnarii contractului), va fi restituita chiriasului, la valoarea contabila
ramasa de amortizat, in termen de 30 zile calendaristice de la incetarea contractului. 
Pentru  impiedicarea  activitatii  chiriasului  sau  in  cazul  culpei  proprietarului,  acesta  datoreaza  daune
interese chiriasului in cuantum de 9 chirii lunare. 

10.3. Pentru neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau executarea cu intarziere mai mare de 60
de zile calendaristice, de catre chirias a obligatiilor ce ii revin (inclusiv neplata chiriei), proprietarul poate
rezilia  contractul  de  plin  drept,  fără  a  fi  necesară  îndeplinirea  vreunei  formalităţi  şi  fără  intervenţia
instanţelor competente.
La restituirea spaţiului, părţile vor întocmi un proces-verbal de predare-primire. Locatorul are dreptul de a
pastra lucrarile adaugate si autonome efectuate asupra bunului pe durata locatiunii

XI. PENALITATI, LITIGII, INREGISTRARE SI ALTE DISPOZITII FINALE

  
11.1. Dacă orice sume datorate de chiriaş prin prezentul contract de inchiriere vor fi devenit scadente, însă
vor rămâne neachitate în tot sau în parte pe o perioadă care depăşeşte 10 (zece) zile calendaristice de la
data emiterii facturii de către proprietar (inclusiv neachitarea acestor sume datorită fondurilor insuficiente
din contul bancar în caz de plată directă), chiriaşul fiind de drept in intarziere  va achita proprietarului, pe
baza de cerere scrisa a acestuia,  o penalitate de 0,01% pe zi calendaristica din suma datorata, de la data
când acestea au devenit scadente incepand cu prima zi dupa expirarea celor 10 zile calendaristice si până
la  plata  efectiva  a acestora Proprietarul  va avea dreptul  de  a  reţine  ca penalitate  contractuală  chiria
achitată eventual în avans şi de a executa garanţia/garantiile şi/sau de a reţine oricare depozit bancar
constituit de catre chirias împreună cu penalitatile percepute pentru fiecare încălcare a unei clauze sau
neindeplinire a uneia sau mai multor obligaţii contractuale. 

11.2. Chiriaşul consimte să nu folosească spatiul pentru activităţi zgomotoase, periculoase, ilegale sau
imorale, şi să nu permită ca spaţiul să fie utilizat pentru activitati care ar crea perturbări, cauza daune sau
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inconveniente tertilor sau proprietarului si intelege ca va răspunde de menţinerea spaţiului în conformitate
cu reglementările legale general valabile aplicabile pe teritoriul României, şi cu orice alte ordine şi reguli
comune privind efectuarea activităţilor sale conform prevederilor din prezentul contract.

11.3. Chiriasul va nota locatiunea in registrul de carte funciara (pentru o durata de inchiriere mai mare de 3
ani) si proprietarul va acorda intregul sprijin necesar in vederea facilitarii efectuarii acestei inregistrari. In
termen de 10 zile lucratoare de la semnarea contractului,  Proprietarul  (in cazul in care este persoana
fizica)  se  obliga  sa-l  inregistreze  la  Administratia  Financiara.  Cheltuielile  privind  notarea  prezentului
contract  de inchiriere  in  Cartea Funciara  (precum si  cele  de dare de data  certa  etc)  sunt  in  sarcina
chiriasului 

11.4. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa
părţilor. Dacă oricare din prevederile prezentului  contract devine nevalidă, neexecutabilă sau ilegală în
parte sau în tot, restul prevederilor vor rămâne în vigoare, nemodificate, iar părţile se vor întâlni cât mai
curând posibil  şi  cu  bună credinţă  pentru  a  conveni  asupra  acceptării  unei  prevederi  legale,  cat  mai
apropiată de scopul contractului şi care să aibă un efect juridic si economic (pe cat posibil) echivalent.

11.5. Ambele părţi sunt de acord să trateze ca fiind confidenţiale toate informaţiile pe care le primesc şi la
care  au  acces,  legate  de  activitatea  sau  situaţia  financiară  a  celeilalte  părţi,  incluzând  informaţiile
financiare legate de termenii prezentului contract de închiriere, şi să nu dezvăluie astfel de informaţii unui
terţ.

11.6. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de către partea care suferă vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu
înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. 
Conflictele, disputele si neintelegerile privind incheierea, derularea, executarea si modificarea contractelor
incheiate intre clienti si  Banca vor fi solutionate de parti pe cale amiabila,  prin modalitati  de rezolvare
alternativa a conflictelor:  Centru de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniu Bancar (CSALB),
mediere,  conciliere,  arbitraj,   iar  daca  nu  se  ajunge  la  un  acord  amiabil,  agreat  de  ambele  parti,
solutionarea   litigiilor privind incheierea, derularea, executarea si modificarea contractelor incheiate intre
Clienti si Banca revine instantelor de judecata competente conform legilor aplicabile.

Prezentul contract a fost incheiat astazi_______in _______exemplare originale, cate _______ exemplare
pentru fiecare parte si contine_______pagini si _____anexe care fac parte din contract si s-au incheiat in
acelasi numar de exemplare.

PROPRIETAR,                                                                                          CHIRIAS,

   CEC BANK S.A.      

       _____________________

    Avizat 

Directia Fiscala si Coordonare – Monitorizare Controale Externe 
(se ia prin e-mail)
    

   Avizat 

      Directia Juridica
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                                                                                                        Anexa 3 la Contractul de inchiriere

DECLARAŢIE

pe propria răspundere

1.  Subsemnat (ul/a)  ..................................................................................................................  domiciliat/a
în......................................................................................................................................................................
str........................................................................................ nr. ........ bloc. ..........scara.......etaj ...... ap..........
judeţ/sector .....................................  telefon .............................  act identitate ......................  seria .............
nr.  ..........................C  N  P  /  NIF  ..................................................  (cod  numeric  personal  /  număr  de
identificare  fiscală)  eliberat  de  ...................................................................  la  data  .............................  în
calitate de……..................................................................................................................................................

2. pentru societatea: 

.........................................................................................................................................................................

având număr de ordine în registrul comerţului ..........................................................................................

cod unic de înregistrare ......…................…..................................................................................................

3.  cu  sediul  social/profesional  în:  localitatea  ..........................................................................................
str.  ........................................................................nr...........  bloc  ..........  scara  .........  etaj  ........  ap.  ........
judeţ/sector.........................................................cod  poştal.......................telefon.......................................
fax …………................................... e-mail ............................... web site .................…....................................

4. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE:

  Societatea nu are capital social detinut de statul roman 
  Societatea nu administreaza fondul locativ de stat

Întocmită  într-un  exemplar,  pe  propria  răspundere,  cunoscând  că  declaraţiile  inexacte  sunt
pedepsite conform legii.

Data: .................................... Semnatura ..................................
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MUNICIPIUL ROMAN  

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1               www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: CABINET  PRIMAR 
Nr. 10399 din   10.02.2021            
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

                   la proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor  
de cumparare a unui imobil 

 
                  
       Administrația publica locala a Municipiului Roman funcționează în sediul 
principal din Piața Roman Voda, nr. 1, unde își desfășoară activitatea întreg 
aparatul de specialitate al primarului, precum și in sediul secundar din str. Stefan 
cel Mare – fosta clădire ”Clubul Petrotub”, clădire proprietatea Consiliului 
Județean Neamț și dat in administrarea municipiului Roman, unde este sediul 
Politiei Locale și a Direcției de Evidența a Persoanei, precum și sediul CSM 
Roman. 
         
       Activitatea departamentelor si serviciilor care funcționează la nivelul 
primăriei generează un mare flux de cetățeni, care frecventează clădirea cu 
diverse probleme. În prezent ne confruntam cu problema aglomerării generate de 
activitatea departamentelor care au contact direct cu publicul, problema care s-a 
acutizat in contextul pandemic, punându-ne in situația in care cu greu se asigura 
masurile de distanțare.  
        Aceste aspecte generează atât anumite stări de disconfort în relația cu 
cetățenii, dar și întârzieri în furnizarea serviciilor, procesarea și eliberarea 
documentelor. În mod concret există un singur punct oficial de intrare a 
documentelor în primărie – registratura, precum și o casierie unica, aspecte  - 
care creează o mare aglomerare umana. 
      Având în vedere situația curentă prezentată mai sus, pentru rezolvarea acestor 
probleme și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de administrația locală 
cetățenilor, conducerea instituției a căutat soluții pentru crearea unui nou sediu 
secundar care să ofere spații adecvate pentru funcționare și sa asigure respectarea 
condițiilor de distanțare și siguranță a cetățenilor.  
    Astfel, s-a identificat ca fiind disponibil pe piața imobiliara spațiul situat in 
Pietonal Stefan cel Mare, actualul sediu CEC BANK, care este scos la licitație, 
publica pe site-ul oficial al acestei bănci . 



 

          Acest imobil, pe lângă faptul că se află într-o zonă centrala, pietonala, cu 
funcționalitate corespunzătoare unei astfel de destinații, este accesibil pentru toți 
cetățenii care vor frecventa instituția, dispune și de un spațiu generos, care 
prezintă siguranță în exploatare și care poate fi adaptat la necesitățile funcționale 
ale administrației publice, având o structura care corespunde normelor de 
securitate impuse de lege. 
 Spațiul indicat mai sus este situat în mun. Roman, str. Stefan cel Mare, Bl. 
6, Demisol si Parter, Jud. Neamț, cu o suprafața construita desfășurată (Scd) - 
425,45 mp, suprafața utila (Su) -358,14 mp si suprafața de teren in cota indiviza, 
închiriat de la Primăria Mun. Roman, de 198,92 mp, înregistrat in CF 50414-C1-
U9 Roman Neamț, înscrisa prin încheierea nr. 2723/27.04.2003. Spațiul este 
compus din demisol: spațiu relații clienți si zona angajați, birou, bucătărie, grup 
sanitar, tezaur, sala ședințe, trei încăperi arhiva, trei holuri si casa scării și parter- 
casa scării. 
 Spațiul se vinde la licitație publica, având ca preț de pornire suma de 170 
100 Euro, sub condiția rămânerii in spațiu a CEC BANK S.A, prin încheierea 
unui contract de închiriere pentru o perioada de maxim 1 an. 
 Fața de cele expuse mai sus, propun aprobarea de către Consiliul Local a 
achiziționării acestui imobil prin participarea la procedura de licitație publică din 
data de 15.02.2021, in condițiile Documentației de atribuire publicate de CEC 
BANK , precum și aprobarea închirierii acestui spațiu către vânzător pentru o 
perioada de maxim 1 an, la un cuantum al chirie egal cu cel aprobat prin H.C.L. 
nr. 244/2020 privind taxele si impozitele locale.  
 
 Fiind vorba de o procedura de licitație cu plic închis, pentru păstrarea 
confidențialității ofertei urmează ca prețul de achiziție sa fie aprobat ulterior,  
după adjudecarea imobilului, dar anterior semnării contractului de vânzare 
cumpărare.  
       

Prezentul referat va fi înaintat Direcției Juridice și Administrație Publică 
și Direcției Economice în vederea întocmirii raportului de specialitate. 
            
 

Inițiator, 
Primarul Municipiului Roman, 

     Leonard ACHIRILOAEI 
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     MUNICIPIUL ROMAN  

  Piața Roman-Vodă nr. 1            www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: Direcția juridică și administrație publică/ Direcția Economică 
Nr. 10399 din 10.02.2021 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor  
de cumparare a unui imobil 

 

          Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de 
domnul Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, am constatat că 
acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

Din punct de vedere al oportunității.  
Administrația publica locala a Municipiului Roman funcționează în sediul 

principal din Piața Roman Voda nr. 1, unde își desfășoară activitatea întreg 
aparatul de specialitate al primarului, precum și in sediul secundar din str. Stefan 
cel Mare – fosta clădire ”Clubul Petrotub”, clădire proprietatea Consiliului 
Județean Neamț și dat in administrarea municipiului Roman, unde este sediul 
Politiei Locale și a Direcției de Evidența a Persoanei, precum și sediul CSM 
Roman. 

       Activitatea departamentelor si serviciilor care funcționează la nivelul 
primăriei generează un mare flux de cetățeni, care frecventează clădirea cu 
diverse probleme. În prezent ne confruntam cu problema aglomerării generate de 
activitatea departamentelor care au contact direct cu publicul, problema care s-a 
acutizat in contextul pandemic, punându-ne in situația in care cu greu se asigura 
masurile de distanțare.  

        Aceste aspecte generează atât anumite stări de disconfort în relația cu 
cetățenii, dar și întârzieri în furnizarea serviciilor, procesarea și eliberarea 
documentelor. În mod concret există un singur punct oficial de intrare a 
documentelor în primărie – registratura, precum și o casierie unica, aspecte  - 
care creează o mare aglomerare umana. 

      Având în vedere situația curentă prezentată mai sus, pentru rezolvarea acestor 
probleme și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de administrația locală 
cetățenilor, conducerea instituției a căutat soluții pentru crearea unui nou sediu 
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secundar care să ofere spații adecvate pentru funcționare și sa asigure respectarea 
condițiilor de distanțare și siguranță a cetățenilor.  

    Astfel, s-a identificat ca fiind disponibil pe piața imobiliara spațiul situat in 
Pietonal Stefan cel Mare, actualul sediu CEC BANK, care este scos la licitație, 
publica pe site-ul oficial al acestei bănci . 

          Acest imobil, pe lângă faptul că se află într-o zonă centrala, pietonala, cu 
funcționalitate corespunzătoare unei astfel de destinații, este accesibil pentru toți 
cetățenii care vor frecventa instituția, dispune și de un spațiu generos, care 
prezintă siguranță în exploatare și care poate fi adaptat la necesitățile funcționale 
ale administrației publice, având o structura care corespunde normelor de 
securitate impuse de lege. 

     Spațiul indicat mai sus este situat în mun. Roman, str. Stefan cel Mare, Bl. 6, 
Demisol si Parter, Jud. Neamț, cu o suprafața construita desfășurată (Scd) - 
425,45 mp, suprafața utila (Su) -358,14 mp si suprafața de teren in cota indiviza, 
închiriat de la Primăria Mun. Roman, de 198,92 mp, înregistrat in CF 50414-C1-
U9 Roman Neamț, înscrisa prin încheierea nr. 2723/27.04.2003. Spațiul este 
compus din demisol: spațiu relații clienți si zona angajați, birou, bucătărie, grup 
sanitar, tezaur, sala ședințe, trei încăperi arhiva, trei holuri si casa scării și parter- 
casa scării. 

  Spațiul se vinde la licitație publica, având ca preț de pornire suma de 170 100 
Euro, sub condiția rămânerii in spațiu a CEC BANK S.A, prin încheierea unui 
contract de închiriere pentru o perioada de maxim 1 an. 

       Fața de cele expuse mai sus, propun aprobarea de către Consiliul Local a 
achiziționării acestui imobil prin participarea la procedura de licitație publică din 
data de 15.02.2021, in condițiile Documentației de atribuire publicate de CEC 
BANK, precum și aprobarea închirierii acestui spațiu către vânzător pentru o 
perioada de maxim 1 an, la un cuantum al chirie egal cu cel aprobat prin HCL 
244/2020, privind taxele si impozitele locale.  

       Fiind vorba de o procedura de licitație cu plic închis, pentru păstrarea 
confidențialității ofertei urmează ca prețul de achiziție sa fie aprobat ulterior,  
după adjudecarea imobilului, dar anterior semnării contractului de vânzare 
cumpărare.  

       

          Din punct de vedere al legalității sunt incidente următoarele dispoziții 
legale: 

 

 Prevederile art. 29 (1) lit. ”a” din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile 
publice, modificată și completată, care precizează: ”Art. 29 (1) Prezenta lege 
nu se aplica pentru atribuirea contractelor de achiziție publica/acordurilor- 
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cadru de servicii care au ca obiect: a) cumpărarea sau închirierea, prin orice 
mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a 
drepturilor asupra acestora 

 Prevederilor art. 863 lit. ”a” din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 

 Dispozițiile art. 863:” Dreptul de proprietate publică se dobândește: a) prin 
achiziție publica, efectuata in condițiile legii.” 

 

Față de cele invocate mai sus, apreciez proiectul ca legal și oportun. 
 
 
Direcția Juridica și Administrație Publică                        Direcția Economică,                                              
                      Camelia RUSU                                           Ciprian Dorin Alexandru 
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