
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR.11240 DIN 28.10.2020

I. PARTILE CONTRACTANTE

Orasul SEINI , cu sediul in Seini , Str.Piata Unirii, nr.16, cod postal 435400 , avand cod unic de
inregistrare nr. 3627765, avand contul  IBAN RO45TREZ24A80303710101X deschis la Trezoreria
Municipiului Baia Mare, reprezentata    prin ec. Gabriela Tulbure Florica, cu functia de Primar al
orasului Seini , care va fi denumită în continuare LOCATOR

Si

SC CENTRUL DE AFACERI RO - UA SC , cu sediul in Seini, str.Baii nr. 8, jud.Maramures,
telefon 0262491830 fax.0371181640, CUI 26010237, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr.J/24/843/2009, cont IBAN RO78TREZ4365069XXX009988, deschis la Trezoreria Baia Mare,
reprezentata prin Chis Cristina, avand functia de Administrator / LOCATAR

au incheiat prezentul contract de inchiriere cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
(1) Obiectul contractului consta in inchirierea unui spatiu, necesar a fi folosit de echipa

proiectului "STEM Education in Vocational an Professional Schools", nr.de identificare
proiect ROUA 2SOFT/1.1/23, pentru organizarea unui workshop - 3 zile si o intalnire cu
mediul de afaceri - 1 zi .

III. DURATA
(1) Durata inchirierii este de 4 zile, in perioada care va fi comunicata ulterior de catre

Coordonatorul Regional al Proiectului .

IV. CHIRIA
(1). Chiria pentru folosirea spatiului inchiriat este de 1900 ron .

V. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI (LOCATORULUI)
(1). Proprietarul (locatorul) se obliga sa asigure folosinta imobilului pe toata perioada de

inchiriere a acestuia (4zile), in momentul in care i se va comunica necesitatea , de catre
Coordonatorul Regional al Proiectului.

VI. OBLIGATIILE CHIRIASULUI (LOCATARULUI)
Chiriasul (locatarul) se obliga:
a) sa foloseasca imobilul inchiriat conform destinatiei prevazute in contract .
b) sa pastreze integritatea imobilului inchiriat, sa-l intretina in mod corespunzator, sa nu-l

modifice fara consimtamantul prealabil al proprietarului, sa nu-l strice, deterioreze sau degradeze;
c) la expirarea contractului sa restituie bunul in starea in care l-a primit, liber de orice

sarcini;

VII. INCALCAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
(1)  Incalcarea de catre proprietar (locator) in cazul in care proprietarul nu-si indeplineste

oricare din obligatiile ce-i revin potrivit acestui contract de inchiriere, chiriasul trebuie sa-l anunte
in scris pe locator de neindeplinirea obligatiilor contractuale. Daca locatorul nu-si indeplineste
aceste obligatii in termen de 15 zile de la primirea anuntului scris, chiriasul poate considera aceasta
neindeplinire ca o incalcare a contractului. Daca locatorul incalca in continuare contractul de
inchiriere, chiriasul poate inceta contractul si elibera spatiul detinut in folosinta. Locatorul trebuie



sa returneze in acest caz de indata, chiriasului orice chirie, plata anticipat si garantia in caz de
deteriorari.

(2)  Incalcarea contractului de inchiriere de catre chirias in cazul in care chiriasul nu plateste
chirie sau orice alta suma de bani datorita locatorului, acest trebuie sa-i anunte in scris chiriasului
neplata. Daca chiriasul nu plateste locatorului suma datorata in termen de 5 zile, de la primirea
notificarii, atunci locatorul va  considera neplata o incalcare a contractului de inchiriere. Daca
chiriasul nu-si indeplineste niciuna din obligatiile prevazute in contractul de inchiriere, locatorul
poate considera aceasta o incalcare a contractului de inchiriere.

(3)  Daca chiriasul incalca contractul de inchiriere, va inceta contractul de inchiriere si va
intra in posesia bunului inchiriat. Chriasul va plati locatorului orice alta suma de bani pe care i-o
datoreaza.

(4)  Contractul de inchiriere ramane valabil daca proprietarul (locatorul) vinde sau transfera
bunul unei alte persoane.

VIII. ALTE CLAUZE
(1). La incetarea contractului de inchiriere, chiriasul trebuie sa elibereze imobilul.

IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
(1). Pentru nerespectarea totala sau partiala sau pentru executarea defectuoasa a vreuneia din

clauzele contractuale, partea vinovata se obliga sa plateasca daune-interese.
(2). Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, in conditiile notificarii scrise in

termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora si pe baza de certificat eliberat de Camera de
Comert si Industrie a Romaniei.

X. LITIGII
(1). Litigiile ce decurg din executarea prezentului contract de inchiriere se vor solutiona pe

cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantei
judecatoresti competente.

(2). Redactat in doua exemplare, unul pentru proprietar si unul pentru chirias, azi 28.10.2020
data semnarii.

Locator Locatar,
Orasul Seini S.C CENTRUL DE AFACERI RO-UA SRL

Primar, Administrator
ec.Tulbure Gabriela Florica Chis Cristina

Secretar General,
Danci Gabriela

Coordonator Regional
Bogdan Raul

Serviciu Economic
Trif Liliana


