
                    Anexa nr.2 

la Hotărârea Consiliului Local 

        nr.175/05.09.2012 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                                   Ion Brad 

 
 
  

  MMOODDEE LL UULL   CC OONNTTRRAACC TTUULL UUII   DDEE   IINNCC HH IIRRIIEE RREE   
 
 

Păăăăăă căăăăăcăăăăă 

Având în vedere rezultatul procedurii de eeceeeeeee e eeee seeeee ee seeeeeeee ee ee2 

eeee eeceeeeee eeeeecee eesceesee ceeeeeeeevee ce seeeeeee ee eeeeeeceee ee cee eee eeee eeee 
eeeeeee e eeeeeveeee eeeeeeeee ceeeeece ee eeceeeeeeee eeeeeee ee ceeeeeeeee eCeeeeeceee eeeeee  

 
a) C onsiliul L ocal al Sectorului 1 Bucuresti, ce seeeee ee Beceeeeeee eese Beceeeeee 

e Peeeeeee eee e-13, sector 1 telefon/fax ________________, cod fiscal _________, cont nr. 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eescees ee Teeeeeeeee Seceee 1 Beceeeeee, reprezentat prin 
Primarul Sectorului 1 dl. Andrei Ioan Chiliman, în calitate de L OCATOR, pe de o parte, 

 
ăă  
 
b) ____________________________________________________________ 

eeeeeeeeee Leceeeeeeeeee eeeese 
________________________________________________________________________
___________, telefon/fax ______________________________, e-mail 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeee ee eeeeeeeceeeee ee Reeeseeee Ceeeeeeeee 
_____________________________, cod fiscal __________________, cont (trezorerie) 
________________________________________________________________________
eeee eeeeeeeeeeee eeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
eeeeeee ee eeeeeeeee seeeeeeeeeeeee eeeceee eceeeeeeeee 
___________________________________, în calitate de L OCATARe ee ee eeee eeeeee 

 

Art. 1. Definiăii  

În prezentul Contract, cu excepeia cazului în care din context nu rezulte altfel: 

Autoritate  înseamne orice autoritate publica centrale sau locale, organ sau ageneie 
guvernamentale, autoritate judecatoreasce, orice departament, 
compartiment, serviciu, seceie din cadrul acestora, precum ei orice 
funceeeeee see eeeseeee autorizate legal de cetre acestea;  

C artea Funciara înseamna cartea funciara einute de Oficiul pentru Cadastru ei Publicitate 
Imobiliare al Sectorului 1, Bucureeti; 

C hirie  înseamne chiria convenite de cetre perti pentru transmiterea folosineei 
spaeiului închiriat; 

C ontract înseamne prezentul contract ei orice document încheiat ulterior de ceeee 
perei, care îl completeaze sau îl modifice;  

C ostul Utilităăilor reprezinte costurile aferente utiliteeilor furnizate spaeiului comercial, 



respectiv eneeeeee eeeceeecee ceeeceeeee eeeeurilor menajere ei altele, dupe 
caz;    

Data Începerii  înseamne data semnerii prezentului contract;  

Data de Începere a Plăăii 
C hiriei 

Înseamne data de ______________; 

Data Încetarii  înseamne data înceterii prezentului contract, care poate interveni in orice 
mod; 

Dăăă Săăăării înseamne data la care prezentul contract a fost semnat de cetre fiecare 
dintre perei;  

Datele Plăăii C hiriei înseamne oricare dintre urmatoarele date:  

a. data de 10 a fiecerei luni, pâne la care locatarul are obligaeia de a pleti 
chiria, în conformitate cu prevederile art. ___ din prezentul contract, sau  

b. în cazul în care data de 10 a lunii nu este o zi lucretoare, ziua lucratoare 
imediat urmetoare; 

Dăsăăăăăia Permisă  înseamne destinaeia comerciale sau în scopuri legate de o astfel de 
eeseeeeeie ori o alte destinaeie pe care locatorul o aprobe în scris; 

Drepturile L ocatarului înseamne drepturile prevazute la art. ___ din prezentul contract;     

Durata înseamne perioada meneionate la art. ___ din prezentul contract; 

L egislaăie înseamne orice acte normative în vigoare, adoptate/emise de Parlament, 
Guvern, alte autoriteei publice centrale sau locale cu atribueii legislative, 
inclusiv orice modificeri periodice ale acestora ei orice acte administrative 
emise în baza acestora; 

L ocator si L ocatar înseamne pereile prezentului Contract; 

Oăăăăăăiile L ocatarului înseamna obligaeiile prevazute la art. ___ din prezentul Contract; 

Predare înseamne predarea spaeiului cetre locatar;  

Săăăăăii de Forăă Majoră înseamne evenimente sau situaeii extraordinare pe care o parte nu le-a 
putut prevedea sau preveni prin mijloace rezonabile, inclusiv, dar fere a se 
limita la: calamiteei naturale, cutremure, razboi, revolueii, revolte, 
insureceii civile, exproprieri, naeionalizeri, explozii nucleare, contamineri 
radioactive sau chimice, sau radiaeii ionizate ei alte situaeii care nu se afle 
sub controlul rezonabil al pereii. Lipsa de fonduri nu reprezinte în niciun 
caz o situaeie de foree majore;  

Săăăiu închiriat înseamne totalitatea suprafeeei date în folosinea chiriaeului în baza 
prezentului contract;  

Suprafaăa închiriată  înseamne suprafaea brute utile a spaeiului închiriat, dupe cum este 
descrise în art.____ din prezentul contract; 

Z i L ucratoare  înseamne o zi (exclusiv sâmbeta, duminica sau serbetorile legale) în care 
bencile sunt deschise pentru activitate bancare în Bucureeti, România.  

Păăăă căăăăă eeseeeee eeeeee eeeeeeee sceeee eeeeee ee eeee eone ale imobilului situat în 
eeeeceeeee Beceeeeeee Peeee Aeeee eee 1ee seceee 1 ceee seee eeseeeeee ee 
locator ca fiind pentru uzul comun al locatarilor. 

 



Art. 2. Scopul C ontractului 

(1) Leceeeeee eeceeeeeee eeceeeeeeeee eee ecesee ee ce ceeeee ee ee eecetor spatiul în 
seeeeeeee ee ee2 situat în imobilul din municipiul Bucureeti, Piaea Amzei nr. 13, sector 1,                                 
et. 2, având datele de identificare eeeeevee eeeeee eee 1e ceee eece eeeee eeeeeeeeee eee eeeeeeeee 
contract.   

(2) Locatorul acorde locatarului pe durata contractului, drepturile chiriaeului cu 
privire la spaeiul închiriat.  

(3) Locatorul acorde, de asemenea, locatarului un drept de folosinee a pereilor 
comune pe întreaga durate a închirierii. 

 
Art. 3. Obiectul Dreptuluă ăă Făăăsăăăă  
e1e Oeeeceee eeeeeeeee ee eeeeseeee ee eeceeeeeeee ve ee seeeeeeee ee eeeeeeeeee e2e eecesee 

pentru amplasarea unui xerox (aparat de fotocopiere). 
(2) Predarea-primirea se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire, ce 

constituie anexa la prezentul contract de închiriere. 
 
  
Art. 4. Durata C ontractului 
e1e Peeeeeeee ceeeeece eeeee ee veeeeee ee ve eeeeece eeecee eeeeeece eeceeeee ce eeee 

seeeeeee eeee   
(2) Prezentul contract a fost încheiat pe o perioade de ___ ani, începând cu data 

semnerii ei pâne la data de _________________. 
(3) Prezentul contract poate înceta înainte de data mentionata la alin. (2), în cazul 

rezilierii acestuia de cetre oricare dintre perti, cu respectarea prevederilor de la art. ___ din 
prezentul contract. 

(4) Prezentul contract poate fi prelungit pentru o perioade de cel mult cinci ani, prin 
act adieional ei numai dace sunt întrunite, cumulativ, urmetoarele condieii:  

a) locatarul a achitat chiria ei contravaloarea utiliteeilor la termenele convenite, fere a 
avea mecar o singure întârziere pe toate durata de derulare a contractului; 

b) locatarul a respectat, fere excepeii, toate celelalte clauze contractuale; 
c) locatarul nu este înregistrat la data expirerii contractului cu debite la bugetul de 

stat, bugetul local, bugetul asigurerilor sociale de stat, bugetele fondurile speciale etc.; 
d) locatarul nu a fost sanceionat vreodate prin acte ale organelor abilitate se 

controleze modul în care eei desfeeoare activitatea; 
e) locatarul nu se afle în procedura de dizolvare ori lichidare, dupe caz;  
f) locatarul nu se afle în procedura insolveneei;  
g) locatarul prezinte dovada solvabiliteeii;  
h) locatarul nu a schimbat destinaeia spaeiului ei nu ei-a modificat, pe parcursul 

derulerii contractului de închiriere, profilul/obiectul de activitate în raport cu cel avut la data 
participerii la procedura de licitaeie. 

 
 
Aăăă ăă C ăăăăăă ăăăăăăăă ăă ăăăăăăăăăăă ăă ăăăăă 
  
(1) Ceeeee esee ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeee ee eeeee ceeeeeee eeceeeeee ve ee eeeeeee ee ee 

plate eeeeeeeeeeeee 



 eee Ceeeee ve ee eeeeeee ee eee ee ceesee BNR eee eeee eeeceeeeee eeeeeee 
 eee Peeee ceeeeee se ve eece eeeeee eeee ee eeee ee 1e eee eeeee eeeeee eeee eeeeeeeeee 
 eee Ceeeee ve ee eeeeeee ee ceeeee _________________ eescees ee Deeeceee Geeeeeee 

ee Ieeeeeee ee Teee Leceee Seceee 1e 
  eee Peeee ceeeeee ce e eeeeeeeee eee eeee ee e eceecee eeee eeceeeeeee se seeceeeeeeee ce 

eeeeeeeeee ee 1e ee ee ee eeeeeeeeeee ceeceeeee ee veeeeeee ceeeeee eeeeeeeee 
  eee Peeveeeeeee eeeee eee se eeeece ee ee ceeee eeeeeeeeeeeee ee eeeee eeeeeeeeeeeee 
  (7) Ueeeeeeeeee eeeee ceeeeeee seeeeeeeeeee ceeeeeeeeeee eecee vee ee eeeeeee ee eeceeeee 

Ceeseeeee Lecee ee Seceeeeeee 1 Beceeeeeee eeee seeveceeee seeceeeeeeee eee ceeeee Peeeeeeee 
Sectorului 1, va factura ceeee eeceeee ceeeeeveeeeeee eeeeeeeeeeee ses-eeeeeeeeeee ecesee eee 
eeee eveee eeeeeeeee ee e eeeee eeeee eceseeee ee ceeeeeeeeeee ce eeeveeeeeee eeeeeeeeeee 
precedente. 

 
Aăăă ăă Păăăăăăă săăăăăăăă ăăcăăăăăă 
(1) Seeeeee eeceeeeee e eese eeeeee eeceeeeeeee eseeeee eeee seeeeeee Ceeeeeceeeeee eee 

eeceeeeee ecceeee eeeeeee eeceeeeee ceeseeeeee ce ecesee se eeseeee ee seeeee eesceese ee ceeeeee 
de sarcini.  

(2) Predarea spaeiului închiriat se va face în baza unui Proces-verbal, semnat reciproc 
de reprezentaneii autorizaei ai ambelor eerei, în urma unei inspeceii detaliate efectuate de cetre 
locatar ei care confirme condieia spaeiului închiriat afirmate de cetre Locator. 

(3) Locatarul declare ce accepte spaeiul închiriat, fere obieceiuni. 
 
 
Art. 7. Obligatiile L ocatorului  
(1) Pe toaee eurata contractului, sub condieia ca locatarul se eei achite chiria ei alte 

sume datorate conform prezentului contract ei se eei îndeplineasce toate celelalte obligaeii 
prevazute de acesta, Locatarul se va bucura de folosinea paenice a spaeiului închiriat, fere 
nicio interveneie din partea Locatorului sau oricerei persoane care ar putea emite preteneii cu 
privire la spaeiul închiriat. 

(2) Locatorul va respecta (cu excepeia cazului în care va fi de datoria Locatarului sau 
a oricerei alte persoane care nu este parte la contract se face aceasta) toate prevederile 
legislaeiei aplicabile, prezente sau viitoare cu privire la folosirea sau ocuparea spaeiului 
închiriat de cetre locatar sau care privesc în alt mod spaeiul închiriat. 

(3) În mesura în care aceaste obligaeie nu apareine locatarului, locatorul se oblige: 
a) se ia mesuri pentru repararea ei meneinerea în stare de siguranee în exploatare ei 

funceionalitate a spaeiului închiriat, pe toate durata contractului; 
b) se efectueze toate reparaeiile care cad în sarcina lui conform legii ei se face acele 

reparaeii ale spaeiului închiriat ei pereilor comune care sunt urmarea uzurii normale sau a 
defeceiunilor care sunt rezultate în urma unei exploateri normale a spaeiului închiriat. 
Reparaeiile care sunt urmare a folosirii incorecte a spaeiului închiriat, a vandalizerii sau 
distrugerii pareiale sau totale a spaeiului închiriat sau a utiliteeilor sau a oriceror alte elemente 
aferente spaeiului vor fi suportate de locatar; 



c) se execute eventualele lucreri de instalaeii necesare spaeiului închiriat, în cazul 
schimberii modului de furnizare a utiliteeilor; 

d) se remedieze eventualele defeceiuni din interiorul spaeiului închiriat ei eereilor 
comune, determinate de neexecutarea la timp a lucrerilor de reparaeii care îi revin sau de 
executarea lor necorespunzetoare; 

e) se remedieze eventualele deterioreri cauzate spaeiului închiriat ca urmare a 
executerii unor lucreri de reparaeii care îi revin; se execute orice alte lucreri de întreeinere, 
reparaeii ei înlocuire care nu cad în sarcina locatarului.  

(4) locotarul se oblige se încheie, în nume ee ceee eeeeeeee ee eeeee eeeeee 
contractului, poliea de asigurare îe eeeeeeee cu imobilul pe care îl are în administrare. 

(5) Locatarul este exclusiv respunzetor în cazul în care unul sau mai multe dintre 
evenimentele asigurate se produc din motive imputabile lui ei care conduc la excluderea de la 
acordarea despegubirii de cetre asiguretor. În astfel de situaeii, Locatarul eei asume obligaeia 
de a aduce de îndate spaeiul închiriat la starea anterioare producerii evenimentului suportând 
integral costurile aferente. 

 

Art. 8. Obligatiile L ocatarului 

(1) Locatarul convine împreune ce eeceeeeee ce ee eeeeee contractului: 
a) se achite sumele datorate în baza contractului, în contul bancar indicat de locator; 
b) se pleteasce chiria ei orice alte sume datorate locatorului conform prezentului 

contract, la data scadente pentru plate, în toate cazurile, fere a avea dreptul la nicio reeinere, 
deducere, contrapreteneie sau compensare. Locatarul poate executa o plate anticipate a chiriei 
ei a oriceror altor sume datorate conform prezentului contract, dar numai cu acordul 
prealabil scris al locatorului; 

c) în cazul în care locatorul nu primeete oricare sume datorate acestuia la data 
scadente, locatarul se oblige se pleteasce penaliteei la aceaste sume, în cuantum de 1% 
aplicabil sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, calculate de la data scadente pâne la 
data primirii pleeii, fere ca suma reprezentând penaliteeile se poate depeei debitul principal; 

d) locatarul va pleti costurile aferente serviciilor de furnizare a gazului, apei, 
electriciteeeee enceeeeeee ei oriceror altor seevecee ceeeeeeeeee eeeeeeec ee eeeeeeeee ceeee see 
folosite în seeeeee eeceeeeee ee eeeeeee comune, toaee eeeeee eeeeee ceeeeeee ei toate taxele de 
eeeeeeinere a acestora; 

e) la cererea locatarului, locatorul va coopera cu locatarul ei va lua toate mesurile 
necesare în vederea trecerii contractelor de furnizare de servicii ei utiliteei aferente spaeiului 
închiriat ei eereilor comune, pe numele locatarului, numai dace acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic. Pentru utiliteeile care nu se contorizeaze separat, locatarul se oblige 
se instaleze contoare separate pe propria cheltuiale. 

(2) Locatarul: 
a) nu va împiedica Locatorul în exercitarea oriceror drepturi ale acestuia, conform 

prezentului contract ei nu va împiedica accesul locatorului în spaeiul închiriat ei în eereile 
comune, în condieiile stipulate în prezentul Contract; 

b) va permite Locatorului, cel puein o date pe an, verificarea modului în care 
foloseete ei întreeine spatiul închiriat, precum ei, o date la trei luni, verificarea modului în care 
sunt folosite ei întretinute eeeeeee ceeeee;  



c) va permite locatorului accesul în spaeiul închiriat pentru a remedia orice încelcare a 
obligaeiilor locatarului în baza prezentului contract, pentru a repara, întreeine, cureea, 
modifica, înlocui, instala, adeuga sau racorda orice conducte care deservesc spaeiul închiriat 
sau orice proprietate învecinate, pentru a repara, întreeine, modifica sau reconstrui orice 
parte din spaeiul închiriat sau din proprietatea învecinate, pentru a respecta oricare din 
obligaetiile sale, în conformitate cu prezentul contract. 

(3) Locatarul se oblige: 
a) se efectueze lucrerile de întretinere, de reparaeii sau de înlocuire a elementelor de 

construceii ei instalaeii din spaeiul închiriat; 
b) se repare sau se înlocuiasce elementele de construceii ei instalaeii deteriorate din 

eereile comune, ca urmare a folosirii lor necorespueeetoare, indiferent dace acestea sunt în 
interiorul sau în exteriorul spaeiului închiriat; dace persoanele care au produs degradarea nu 
sunt identificate, cheltuielile de reparaeii vor fi suportate de ceeee cei care au acces sau 
folosesc în comun elementele de construceii, instalaeii, obiectele ei doterile aferente; 

c) se asigure curaeenia ei igienizarea în interiorul spaeiului închiriat ei în eertile 
comune, pe toate durata contractului de închiriere; 

d) se comunice locatorului, în termen de 30 de zile de la aparieie, orice deteriorare 
produse spaeiului închiriat ei a cerei remediere cade în sarcina acestuia. 

e) se predea locatorului, la încetarea contractului, spaeiul închiriat ei eereile comune în 
starea de folosinee ei cureeenie constatate în procesul-verbal de recepeie întocmit la preluarea 
spaeiului închiriat. 

(4) Leceeeeee se eeeeee se foloseasce spaeiul închiriat exclusiv potrivit destinaeiei lui ei 
se nu execute modificeri ale spaeiului îeceeeeeee eeeeeeeeeee eee eceseeee eee eeee eeceeri de 
investieii decât cu acordul expres al locatorului, consemnat în act adieional la prezentul 
Contract. 

(5) Locatarul nu va folosi spaeiile închiriate: 
a) pentru nicio alte activitate sau scop, în nici un mod sau pentru nicio alte destinaeie, 

care ar contraveni folosineei permise; 
b)  în orice scop care produce zgomot, este periculos, ilegal, imoral sau tulbure sau 

cauzeaze daune sau afecteaze locatorul sau deeinetorii sau ocupaneii oricerei proprieteei 
învecinate sau care implice folosirea oricerei substanee care poate fi deunatoare, poluante sau 
contaminante. 

(6) Locatarul nu va folosi locurile de parcare decât în scopul parcerii vehiculelor. 
(7) Locatarul nu va aduce modificeri sau adeugiri la spaeiul închiriat, fere 

consimeemântul prealabil scris al locatorului. Fere a aduce atingere chestiunilor generale 
meneionate mai sus, nu se vor aduce modificeri sau adeugiri, chiar dace acestea au fost 
aprobate de locator, care: 

a) afecteaze structura spaeiului închiriat ori a imobilului în care este situat acesta 
(incluzând, dar fere a se limita la: acoperieuri, fundaeii ee eeeeeii principali sau de rezisteneee 
eeeeeee eeeeee ei coloane); 

ee eeeeeeeee fuzionarea seeeeeeee eeceeeeee ce eeece seeeiu învecinat; 
ce eeeceeeee enfeeeeeeee eeeeeeeeee e seeeeeeee eeceeeeee see eeeceeeee eseeeece eeeeeeeeee 

în care este situat acesta; 
ee eeeceeeee seseeeee ee veeeeeeeie sau alte sisteme ale seeeeeeee eeceeeeee eee eee 

imobilului în care este situat acesta. 



 (8) Ne se vee eeece eeeeeeceee see eeeeeeee seeeiului închiriat sau sistemelor de 
conducte sau eceeeeeeeeeeee ceee eeseevesc seeeeee eeceeeeeee eere consimeemântul prealabil 
scris al locatorului.  

 (9) Fere a aduce atingere celor de mai sus, locatorul va fi îndrepteeit se nu eei dea 
consimeemântul în conformitate cu articolul prezent, cu referire la orice lucreri propuse de 
locatar care ar putea avea drept rezultat perceperea unei taxe locatorului cu excepeia cazului 
în care locatarul este de acord se pleteasce respectiva taxe pe parcursul duratei contractului. 

 (9) Locatarul se oblige se încheie, în nume ee ceee eeeeeeee ee eeeee eeeeee 
contractului, poliea de asigurare pentru spaeiul care face obiectul prezentului contract de 
închiriere 

 
Art. 9. Drepturile locatarului 
Urmetoarele drepturi sunt acordate locatarului, cu autorizarea locatorului: 
ee eeeeeee ee e eeeeeee eereile comune relevante în scopul accesului la ei din spaeiul 

închiriat;  
b) dreptul de folosinee a tuturor eertilor comune externe imobilului în care se afle 

spaeiul închiriat (parcarea, aleile, spaeiile verzi, etc.), prevezute pentru folosul general al 
tuturor ocupaneilor spaeiilor închiriate ei a tuturor eereilor comune interioare, prevezute 
pentru folosul general al tuturor ocupaneilor spaeiilor închiriate; 

c) eeeeeee ee eeeceee cetre ee eeeseee eeceeeee ee earcare, folosind traseul sau traseele pe 
care locatorul le poate stabili periodic. 

 

 
Art. 10. Reziliere 
(1) Locatorul va fi îndrepteeit se procedeze la rezilierea prezentului contract de 

închiriere în urmetoarele cazuri: 
a) dace orice parte din chirie sau orice alta sume datorate în baza prezentului contract 

va fi restante pentru o perioade mai mare de 30 de zile lucratoare; sau 
b) în cazul în care locatarul nu respecte sau nu îndeplineete oricare dintre obligaeiile 

sale prevezute în prezentul contract de închiriere. 
(2) în cazul în care locatorul, în orice moment, permite o întârziere sau o încelcare a 

obligaeiilor contractuale ale locatarului, nu aplice nicio sanceiune persoanei aflate în situaeia 
de încelcare, reduce o penalitate contractuale, acorde o perioade suplimentare pentru ca o 
obligaeie se poate fi respectate sau pentru luarea unei decizii, toate acestea nu vor fi 
considerate modificeri aduse termenilor ei condieiilor asupra cerora s-a agreat, un precedent 
pentru a fi invocat de locatar, sau o renuneare din partea locatorului la oricare din drepturile 
sale, ci va fi mai degrabe considerat ca un gest de toleranee care nu va atrage nicio obligaeie 
din partea locatorului. 

(3) Orice schimbare sau renuneare la orice prevedere din prezentul contract va deveni 
valabile ei obligatorie numai dace este specificate în scris.  

(4) Locatarul are dreptul de a cere instaneei competente rezilierea prezentul contract 
în cazul în care locatorul eei încalce obligaeiile contractuale din motive imputabile lui. 

(5) În cazul rezilierii contractului din motive imputabile locatarului ori înceterii 
contracului înainte de termen, sub orice forme, la solicitarea eeceeeeeeee see eee eeeeiative 
acestuia, locatarul va pleti eeceeeeeeee ceeeee ei contravaloarea utiliteeeeee ee ee eees e seee 
reprezentând chiria pe 6 luni cu titlu de daune.  



(6) Leceeeeee eee eeeeeve eeeeeee ee e eeeeeee unilateral contract în cel mult 30 zile de 
la aparieia unor circumstanee care nu au putut fi prevezute la data începerii ei care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale în aea mesura încât îndeplinirea contractului ar fi contrare 
legii ei interesului public. 

 
Art. 11. Forăă măăăăă 
(1) Feeceee eeeeee eerti va fi exonerate de raspundere pentru neîndeplinirea pareiale 

sau totale a obligaeiilor prevezute de prezentul contract, în cazul în care aceaste neîndeplinire 
s-a datorat situaeiilor de foree majore care s-au produs ulterior semnerii prezentului contract, 
sub condieia ca aceaste exonerare de respundere se se refere numai la acele obligatii care sunt 
afectate în mod direct de situaeiile de eeeee majore ei se subziste atâta vreme cât situaeiile de 
foree majore existe. 

(2) Partea care invoce o situaeie de foree majore va notifica aparieia acestei situaeii 
celeilalte eerei, în termen de 10 de zile de la producerea evenimentului de foree majore.   

(3) În cazul în care oricare dintre situaeiile de foree majore continue pentru o perioade 
mai mare de trei (3) luni sau se anticipeaze în mod rezonabil ce situaeiile de foree majore vor 
continua pe o perioade mai mare de trei (3) luni, eereile au dreptul se eei notifice încetarea de 
plin drept a prezentului contract, fere ca vreuna dintre ele se poate pretinde celeilalte plata de 
daune-interese. 

(4) În cazul în care orice parte a spaeiului închiriat este deteriorate pareial sau în 
întregime de defecte structurale cauzate de forea majore, astfel încât partea deteriorate sau 
distruse nu poate fi utilizate în conformitate cu prevederile prezentului contract, locatarul va 
fi eliberat de la plata chiriei corespunzetoare, începând cu ziua urmetoare producerii 
circumstaneei respective, pentru întreaga perioade  în care dauna sau deteriorarea persiste. 

 
Art. 12. Notificări 
(1) Orice notificare, aprobare, consimeemânt sau alte comunicare în legature cu 

prezentul Contract: 
a) trebuie se se face în scris; 
b) trebuie se fie trimise în ateneia persoanei de contact indicate în preambulul 

prezentului contract; 
c) trebuie înmânate personal sau prin intermediul serviciilor poetale cu confirmare de 

primire, de curierat la adresa destinatarului, care este specificate în prezentul contract, sau 
dace destinatarul comunice o alte adrese din Romania, se va trimite la acea adrese. 

(2) Aeeese eeeceeee eeeee esee cee seeceeeceee en preambulul prezentului contract.  
(3) O notificare, aprobare, consimeemânt sau alte comunicare eei produce efectele în 

ziua în care a fost primite la adresa corespunzatoare. 
 
Art. 13. E xonerarea de ăăspundere a locatorului 
(1) Locatorul nu va fi respunzetor în faea locatarului pentru nicio interferenee sau 

deranjament cauzat/e locatarului în timpul efectuerii oriceror lucrari de reparaeii, de 
întreeinere, de amenajare, de adeugire, de modificare sau a altor lucreri fie ele structurale sau 
de alte nature sau lucreri de dezvoltare în cadrul imobilului în care este situat spaeiul închiriat. 

(2) Locatorul nu va fi responsabil pentru nicio pierdere, accident sau daune cauzat/e 
spaeiului închiriat ori imobilului în care este situat acesta ei nici pentru obstruceionarea sau 



întreruperea exerciterii oricarui drept acordat prin prezentul contract din orice motiv care 
depaeeete controlul locatorului.  

 
Art. 14ă Scăăăăăăăă căăcăăsăăăăelor 
(1) O schimbare majore a circumstaneelor în urma cerora eereile au inieiat încheierea 

prezentului contract, cum ar fi scederea nivelului chiriei pe piaee sau o schimbare legate de 
politica de investieii sau situaeia financiare a locatarului, nu va putea constitui un motiv 
pentru modificarea sau rezilierea prezentului contract de cetre vreuna dintre eerei. 

(2) Teeeei, în cazul schimberii circumstaneelor, locatarul va putea solicita rezilierea 
prezentului contract sub condieia acorderii de daune locatorului într-un cuantum 
reprezentând cel puein chiria actualizate pentru un an de folosinee ei numai dupe 
consemnarea acestei sume într-un cont la dispozieia locatorului. 

 

 
Art. 15. Săăăăăăăăăăă ăăăăăăăăăă 
(1) Leceeeeee ee Leceeeeee vee eeeeee eeeee eeeeeeeeee eeeeee e eeeeeve ee ceee 

eeeeeeeee eeee eeeeeeeve eeeeceee eeece eeeeeeeeeeee see eeseeee ceee se eeeee eve eeeee ee ee 
ceeeee see ee eeeeeeee ce eeeeeeeeerea contractului. 

(2) Decee eeee 1e eeee ee ee eeceeeeee eceseee eeeeeeevee Leceeeeee ee Leceeeeee ee 
eeeeesc se eeeeeve ee eee eeeeeee e eeveeeeeee ceeeeeceeeeee eeeceee parte poate solicita ca 
eeseeee se se seeeeeeeeee ee ceeee eeseeeeeee eeeeceeeeeeee ein România.  

 

 
Art. 16ă L ăăăă căăă ăăvăăăăăăă contractul 
Leeee ceee eeveeeeeee ceeeeeceee esee eeeee eeeeeee 
 
Art. 17ă L ăăăă ăăăăcăăăăă contractului 
Leeee eeeeceeeee eeeeeeeeeee ceeeeece esee eeeee eeeeeee 
 
Încheiat astazi, .............................., la sediul leceeeeeeeee ee eeee eeeeeeeee eeeeeeeee ce 

eeeee eeeeeece eeeeee ceee eeee eeeeee eeeceee Peeeee  
 
 
     L OC ATOR,      L OC ATAR, 


