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CONTRACT DE INCHIRIERE SPATIU  

Nr. ........  din .................2021 

 

 

 

 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE: 

 

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA ŞI 

VINIFICAŢIE MURFATLAR, Cod de înregistrare fiscală 2410643, cu sediul în Murfatlar, Str. 

Calea Bucureşti nr.2, Judeţul Constanţa, cod poştal 905100, Tel: 0241 234305,  Fax: 0241 234305, 

IBAN RO95TREZ23120G331600XXXX deschis la Trezoreria Constanţa, reprezentată legal de 

Dr.Biol.Aurora Ranca în funcţia de Director şi Ec. Alkan Gafar în funcţia de Director adjunct 

economic, pe de o parte, in calitate de LOCATOR, 

 

Si 

 

SC ............................... SRL cu sediul in ..................................................................,  inregistrata 

la ORC Constanta sub nr.  J ...../....../....., avand CUI …………………, cont bancar  

……………………………………………….. deschis la ...................................., legal reprezentata 

de ...................................., avand functia de .........................................., pe de alta parte, in calitate de 

LOCATAR (CHIRIAȘ) 
 

 

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Art.1. Obiectul prezentului contract este format din închirierea unui imobil cu o suprafata de 2000 

mp, cu acces la apa si energie electrica, aflat în incinta S.C.D.V.V. Murfatlar in Calea Bucuresti nr. 

2, Murfatlar, Jud. Constanta. Imobilul nu a fost utilizat de cel putin 10 ani si se afla in stare de 

degradare: pereti coscoviti, acoperis cu infiltratii, instalatii degradate, in care locatarul va desfasura 

activităţi comerciale şi complementare.   
Spaţiul se află în proprietatea ASAS cu titular al drepturilor de administrare – Fundatia 

Patrimoniu ASAS si cu SCDVV Murfatlar in calitate de comodatar , conform HG 864/2019, 

contract de comodat nr.151/29.12.2016 cu act aditional nr.3. 

 

 

III. TERMENUL 

 

Art.2. Termenul de închiriere este de 5 (cinci) ani, cu începere de la data de .................2021, până la 

data de ......................., data la care se va preda spatiul de catre locator, locatarului in baza unui 

proces –verbal de predare-primire. 

Art.3. La expirarea termenului de închiriere, contractul se poate prelungi, în condiţiile legii, cu 

acordul ambelor părţi. 

  

IV. PREŢUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ 
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Art.4. Chiria lunară pentru folosinţa spaţiului închiriat este de .................. (in litere) euro/luna   

platibili in lei, la cursul BNR din ziua facturarii, TVA inclus. 

Art.5. Chiria lunară este ferma, pentru toata durata contractului. 

Art.6. Plata chiriei se va face lunar, cel tarziu la data de 10 ale lunii in curs, in baza facturii emisa de 

locator.  

Art.7. Scadenta facturii emise este de 5 (cinci) zile de la data emiterii facturii, pentru luna facturata. 

Art.8.1. Plata se va face in contul locatorului aratat la Capitolul I din prezentul contract sau prin 

numerar la casieria acestuia. 

Art.8.2. Locatarul va incheia direct contracte cu furnizorii de utilitati, locatorul nu va raspunde de 

efectuarea la timp a platilor catre acesti furnizori. 

 

V. OBLIGAŢII 

 

Art.9. Obligaţiile LOCATORULUI: 

- sa emita lunar factura fiscală privind c/valoarea chiriei lunare în perioada 1-5 a fiecărei luni ; 

- să încaseze lunar contravaloarea chiriei ; 

- să calculeze şi să factureze penalităţi conform prevederilor art.12 din prezentul contract pentru plata 

cu întârziere a facturilor privind chiria; 

- să predea spaţiul închiriat pe baza unui proces verbal de predare – primire cu specificarea 

amplasamentului, a suprafeţei, a dotărilor şi a utilităţilor puse la dispoziţie; 

- să controleze modul cum este folosit de către chiriaş spaţiul închiriat şi să ia măsurile ce se impun 

în vederea bunei întreţineri şi folosirii judicioase potrivit destinaţiei; 

- să aducă la cunoştinţa chiriaşului orice modificări sau orice alte informaţii referitoare la derularea 

contractului ; 

- să comunice locatarului cu cel puţin 6 (sase) luni înainte, intenţia sa de a rezilia contractul; 

- să asigure locatarului liniştita şi utila folosinţă a bunului pe tot timpul locaţiunii ; 

-locatorul este obligat sa efectueze toate reparatiile care sunt necesare pentru a mentine spatiul in 

stare corespunzatoare de intrebuintare pe toata durata locatiunii. 

-Locatorul garanteaza contra tuturor viciilor lucrului care impiedica sau micsoreaza folosirea 

lui,chiar daca nu le-a cunoscut la incheierea contractului. 

 

Art.10. Obligaţiile LOCATARULUI (CHIRIAŞULUI): 

- să ia in primire bunul dat în locaţiune ; 

- să respecte angajamentele asumate prin prezentul contract; 

- să achite la termen şi în cuantumul stabilit chiria, precum şi celelalte obligaţii ce-i revin, inclusiv 

taxele care autoritatile locale; 

- să folosească bunul cu prudenţă şi diligenţă ; 

- să comunice locatorului orice modificare a datelor sale de identificare sau alte modificări 

intervenite care ar influenţa cuantumul chiriei şi activitatea desfăşurată, în termen de 10 zile de la 

data modificării; 

- să comunice locatorului cu cel puţin 6 (sase) luni înainte, intenţia sa de a rezilia contractul; 

- la încetarea sau rezilierea contractului de închiriere, să predea spaţiul cel putin în starea în care l-a 

preluat; 

- în caz de distrugere  sau degradare din culpa sa, să înlocuiască sau să achite contravaloarea celor 

distruse,  calculată la preţul pieţei ; 

- să efectueze la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la spaţiul deţinut; 

- să nu facă modificări structurale în spaţiul închiriat fără acordul locatorului ; 

- sa ia in primire pe cheltuiala si pe numele sau, contractele de utilitati aferente spatiului inchiriat: 

apa, canal, gunoi, energie electrica, gaze, etc., precum si toate taxele comunale. 
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V. CLAUZĂ PENALĂ 

 

Art.11. Pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale părţile îşi 

datorează despăgubiri în condiţiile legii. 

Art.12. Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de locatar (chiriaş) prin contract referitor la 

termenele de decontare a facturilor, acesta va datora/achita locatorului penalităţi de 0,1% pe zi de 

întârziere din suma neachitată.  

 

Art.13. Totalul penalităţilor pentru întârziere în decontare nu  vor putea depăşi cuantumul sumei 

asupra căreia sunt calculate. 

Art. 14. Neachitarea de către chiriaş la termenul scadent a chiriei aferente a două luni – dă dreptul 

locatorului de a proceda, pe cale unilaterală, la rezilierea contractului de închiriere fără a fi necesară 

punerea în întârziere sau alte acte premergătoare si fără intervenţia instanţei de judecată. 

 

VI. SUBÎNCHIRIEREA  

 

Art.15. Prezentul contract nu poate fi subinchiriat decat cu acordul locatorului. 

 

VII. CLAUZELE REZOLUTORII 

 

Art.16. Următoarele clauze duc la încetarea închirierii: 

 hotărârea comună a părţilor ; 

 hotararea unilaterala de reziliere; in situatia denuntarii unilaterale a contractului de catre 

locator,locatarul este indreptatit sa fie despagubit cu o  suma egala cu c/val  investitiilor 

efectuate in spatiu si  nerecuperate in perioada contractuala. 

 expirarea termenului contractual ; 

 neîndeplinirea sau executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele sale ; 

 

Art.17. În caz de reziliere din initiativa Locatorului, chiriaşul este obligat să elibereze de urgenţă 

spaţiul care face obiectul prezentului contract, să achite chiria restantă si utilităţile consumate, 

inclusiv penalităţile de întârziere aferente, facand dovada indeplinirii acestor obligatii cu chitante si 

alte documente emise de autoritatile competente, in acest sens. 

 

VIII. FORŢA MAJORĂ 

 

Art. 18. Cazurile de forţă majoră, aşa cum sunt definite de lege, vor fi notificate în scris celeilalte 

părţi în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la producerea acestora.  

Art.19. Partea care invocă forţa majoră nu se va putea exonera de răspundere în cazul în care nu 

notifică intervenţia evenimentului de forţă majoră în termenul precizat anterior, ori acest  eveniment 

de forţă majoră nu este confirmat de autorităţile competente. 

Art.20. Închiderea unităţii de către organele abilitate prin retragerea autorizaţiei de funcţionare 

(sanitare, sanitar - veterinare, PSI, protecţia muncii, mediu, etc.) nu se consideră forţă majoră şi nici 

nu constituie motiv pentru neplata chiriei şi a utilităţilor. 

 

IX. LITIGII 

 

Art.21. Litigiile ce se ivesc pe parcursul executării prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă, 

iar în caz de neînţelegere, pe cale judecătorească de pe raza sediului Locatorului cu respectarea disp. 

art.26 din acest contract. 
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X. CLAUZELE SPECIALE 

 

Art.22. Cesiunea contractului poate avea loc conform prevederilor disp.art. 1566 si urm.din  Noul 

Cod Civil. 

Art.23. Orice intelegere a partilor va imbraca forma actelor aditionale, ce vor face parte din acest 

contract. 

Art.24. Comunicarile intre parti cu privire la clauzele acestui contract se vor face in scris, adresele 

urmand a fi transmise intre parti prin orice mijloc de comunicare Fax, email, etc., fiind valabil 

tranmise la data de pe confirmarile de transmitere/receptie. 

 

Art.25. Prezentul contract constituie titlu executoriu cu privire la recuperarea chiriei, a penalitatilor 

si a evacuarii Locatarului din incinta spatiului inchiriat, si poate fi pus in executare fara o prealabila 

judecata sau hotarare arbitrala. 

Art.26.  Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ........................2021, în 2 (două) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte contractantă. 

 

 

 

 

 

LOCATOR:                                                                      LOCATAR (CHIRIAȘ): 

 

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru                  ............................... SRL 

Viticultura si Vinificatie Murfatlar 

 

 

 

Director,              Administrator, 

Dr.Biol.AURORA RANCA            .......................................                                                                                            

  

 

 

Director adjunct economic, 

Ec.ALKAN GAFAR 

 

 

 


