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Cu privire la darea  
în locaţ iune a act ivelor

In conformita te  cu L egea privind adminis tra ţ ia publ ică locală nr. 436-  XVI din 28.12.2006.  
art.14. al.2 lit.b).c) Legea privind admini s t rarea  şi deeta t izarea  proprietăţii  publ ice nr. 121 din 
04.05.2007, art.9. a l . l ) -2 ) .  lit.h). Legea  cu privire la propr ie ta tea  publ ică  a uni tăţ ilor adminis trat iv-  
teritoriale nr .523-XIV din 16.07.1999. Hotăr îrea Guvernului  R M  pentru  ap robarea  Regulamentu lui  cu 
privire la modul  de dare în locaţ iune a act ivelor  neut il izate nr.483 din 29.03.2008,  examinînd 
sol icitarea di rectorului  Î.M.  „Orhei  Trans por t” .

C O N S I L I U L  O R Ă Ş E N E S C  O R H E I  D E C 1 D E :

1 .Se ap robă darea în locaţ iune  pe un termen de un an Î.M. „Orhei  Transpo r t ” a biroului nr. 3 cu 
suprafaţa de 10.1 n r  şi biroul nr. 13 cu suprafaţa de 17.1 m . s ituate la etajul II a blocului  administ rat iv 
al Primăriei  oraşului  Orhei .

2. Se instituie comis ia  pentru  desfăşurarea  negocier i lor di recte co nfo rm  anexei  nr. 1.

3. Se ap robă proiec tul  contractului  de locaţ iune a biroului  nr.13 şi biroului  nr.3 ( anexea  nr.2).

4. Se abi l i tează Pr imarul  oraşului  Orhei  dul Vi talie Colun cu dreptul  de  a sem na  contractul  de 
locaţ iune cu Î.M. „Orhei  Tr anspor t ” .

5. Controlul asupra  executări i  prezentei  decizii  revine v icepr imarului  oraşului  Orhei pentru 
probleme sociale şi buget  dna  Ala Savin.

Preşedintele şedinţei 

Secretarul Consil iului

Valer iu  SA V IN  

Ala  B U R A C O V S C H I



Preşedintele comisiei

Membrii comisiei:

A n e x a  nr.  1
la de c i z i a  C o ns i l i u l u i  o r ă ş e n e s c  O rhe i  

N \'& .cZ b&in 3

C om ponenţa comisiei pentru negocieri

- Savin V aleriu

- M unteanu Valentin
- Boţan Roman
- Savin Ala
- Ţurcan Svetlana



A n e x ă  nr.2
la deciz ia  Consil iului  orăşenesc Orhei

CONTRACT DE LOCAŢIUNE n r .________
     20__
(denumirea localităţii)

I. PĂ RŢILE C O N T R A C T A N T E
1.1.   , reprezentată de ________________________

(denumirea întreprinderii) (funcţia, numele, prenumele)

care activează în b a z a _______________________ ____ în calitate de Locator, pe de o
parte, şi
(denumirea docum entului)

1.2.   , reprezentată de____ ____________________________________
(denumirea întreprinderii) (funcţia, numele, prenumele)

care activează în b a z a   _________________
(denumirea documentului)

în calitate de Locatar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul Contract de 
locaţiune, cu respectarea următoarelor clauze:

II. O BIECTU L CO N TR A C T U LU I
2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie transm iterea locaţiune temporară, cu 
plată

(denumirea bunurilor, adresa amplasării lor, costul de bilanţ al

utilajelor şi altor fonduri fixe, suprafaţa încăperilor, scopul folosirii bunurilor etc.)
2.2. Termenul Contractului de locaţiune se stabileşte de l a ____________ 20 _  pînă la

 20 .

III. CU A N TU M U L CHIRIEI 
ŞI M O D A LITĂ ŢILE D E PLA TĂ

3.1. Chiria se stabileşte anual. Pentru anul 2013 cuantum ul chiriei se stabileşte în
mărime de_______ lei, conform calculului, care este parte integrantă a Contractului de
locaţiune. Cuantum ul chiriei nu include taxa pe valoarea adăugată.
3.2. Chiria se achită  lunar în rate eşalonate pînă la data de 15 a următoarei luni.
3.3.Plata pentru serviciile comunale, energia electrică, telefon şi alte servicii se achită 
lunar în conformitate cu indicii contoarelor, notele de plată şi calculele organizaţiilor 
respective. Plăţile m enţionate nu sînt incluse în cuantumul chiriei şi se achită separat 
în termen de 10 zile din momentul prezentării conturilor respective de plată.
3.4. In cazul neachitarii plăţilor în termenele stabilite de prezentul Contract se aplică 
penalităţi în m ărim e de 0,5% din suma plăţii neachitate pentru fiecare zi de întîrziere.



IV. D R E P T U R IL E  ŞI O B LIG A ŢIILE PARŢ1LUK
4.1. Locatorul se obligă să transm ită Locatarului în termen de 10 zile de la data 
intrării în vigoare a Contractului de locaţiune bunurile închiriate, cu întocm irea 
actului de prim ire-predare, care este parte integrantă a Contractului.
4.2. Locatorul se obligă să efectueze reparaţiile necesare în tot timpul locaţiunii, dacă 
acestea nu au intervenit din cauza Locatarului.
4.3. Locatorul are dreptul să efectueze periodic controlul utilizării bunurilor transmise 
în locaţiune. In cazul depistării unor încălcări ale clauzelor prezentului Contract el 
poate obliga Locatarul să înlăture încălcările comise.
4.4. Locatarul se obligă:
4.4.1. să achite la tim p chiria;
4.4.2. să folosească bunurile închiriate, conform destinaţiei indicate în contract şi să 
le menţină într-o stare tehnică bună;
4.4.3. să efectueze din contul său reparaţiile curente ale bunurilor închiriate;
4.4.4. să nu subînchirieze bunul închiriat fără acordul scris al Locatorului şi al 
autorităţii îm puternicite  să le administreze;
4.4.5. să restituie Locatorului bunurile închiriate în termen de 10 zile de la data 
încetării efectelor contractului de locaţiune într-o stare bună, ţinîndu-se cont de uzura 
normativă, care s-a produs pe parcursul închirierii.
4.5. Locatarul are dreptul de proprietate asupra veniturilor obţinute şi produselor 
fabricate cu utilizarea bunurilor închiriate.
4.6. Locatarul are dreptul să efectueze reutilarea, reconstrucţia şi reparaţia capitală a 
bunurilor închiriate num ai cu acordul scris al Locatorului. El poate cere restituirea 
cheltuielilor efectuate cu scopul îmbunătăţirii bunurilor închiriate în cazul în care prin 
acord Locatorul s-a obligat să le compenseze.
4.7. Amestecul în activitatea econom ică a Locatarului nu se admite.

V. CO N D IŢ IILE DE M O D IF IC A R E  ŞI 
REZILIE R E A C O N T R A C T U L U I

5.1. M odificarea clauzelor Contractului de locaţiune, prelungirea sau rezilierea lui se 
efectuează cu acordul părţilor contractante.
5.2. Locatarul, care respectă obligaţiile stipulate în Contract, are prioritate în caz de 
prelungire a term enului Contractului de locaţiune, vizavi de terţele persoane.
5.3. Contractul de locaţiune poate fi reziliat la cererea părţilor în următoarele cazuri:
5.3.1. încălcarea de către cealaltă parte a clauzelor prezentului Contract;
5.3.2. folosirea bunurilor închiriate de către Locatar în alte condiţii şi scopuri decît 
cele stipulate în prezentul Contract;
5.3.3. subînchirierea bunurilor care constituie obiectul prezentului Contract fară 
acordul scris al Locatorului;
5.3.4. nerespectarea regulilor de exploatare a bunurilor închiriate, precum  şi a celor 
sanitare şi antiincendiare;
5.3.5. efectuarea reconstrucţiilor şi reutilărilor bunurilor fără acordul scris al 
Locatorului;
5.3.6. amestecul Locatorului în activitatea econom ică a Locatarului;
5.3.7. încălcarea term enelor de transmitere a bunurilor Locatarului;
5.3.8. neachitarea chiriei în decursul a 2 luni din ziua expirării termenului stabilit.



VI. DISPOZIŢII FIN A LE?

6.1. Contractul de locaţiune cu modificările acestuia sînt valabile numai după 
înregistrarea lui de către organul abilitat.
6.2. Modificările şi completările în prezentul Contract vor fi efectuate cu acordul 
ambelor părţi.
6.3. In cazul nerespectării obligaţiilor contractuale părţile poartă răspundere în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
6.4. Locatarul poartă răspundere patrimonială pentru deteriorarea bunurilor închiriate.
6.5. Litigiile apărute la încheierea, executarea, m odificarea clauzelor şi rezilierea 
Contractului se exam inează de instanţa judecătorească competentă.
6.6. Contractul este întocm it în 2 exemplare, fiecare avînd aceeaşi putere juridică.

VII. R EC H IZITELE B A N CA R E ŞI A D R ESE LE 
JU RID ICE A LE PĂ RŢILO R 

Locatorul Locatarul

(Adresa jurid ică) (A dresa juridică)

(Rechizitele bancare) (Rechizitele bancare)

Locatorul Locatarul

(funcţia, semnătura, num ele) (funcţia, semnătura, numele)
L.Ş. L.Ş.


