
Anexa la H.C.L. nr. 380/2014

CONTRACT DE iNCHIRlERE

I. PARTILE CONTRACT ANTE
Art.!.
I. MUNICIPIUL SFANTU GHEORHE, cu sediul in municipiul Smntu Gheorghe,

SIr. 1 Decembrie 1918 nr. 2, repreZenlai prin viceprimar - Sztakics Eva-Judit, secretar -
Kulesar Ttinde, in calitate de locator, pe de 0 parte,

,i
2. S.c. ORANGE ROMANIA SA cu sediul in Bucure$ti, b-dul Lascar Catargiu nr.

47-53, Sector 1. inregistrata la RegistTul Comertului Bucure~ti sub nr. J40/1O'178/l996 CUI
RO 90 I0 I05, reprezentata prin lonul Dobrescu-Head of Infrastructure Expansion, in
calitate de chiria~ pe de alta parte,

II.OBIECTUL CONTRACTU LUI
Art. 2. Loeatorul transmite dreprul de foiosinla temporara locatarului unu; spaliu

conform anexei la prezeotul conlract, situat in municipiul Sfantu Gheorghe sir. 1
Decembrie 1918 nr. 1, Ierasa superioara a fostului Hotel Bodoe, pentru mentinerea a 6
(~ase) suporti montati, neeesari instalarii antenelor retelei de telefonie, precum $i pentru un
container metalic cu echipamente instalate, executate conform AC nr. '106/2006.

lll. DURA TA CONTRACTU LUI
Art. 3.1. Prezentul contract se ineheie pe 0 perioada de 5 ani incepfmd eu data

01.01.2015 ,i pana la data de 31.12.2020.
Art. 3.2. Durata contractului poate fi modificata din iniliativa locatorului, in cazul in

care se demareaza reabilitarea construcJiei cu conditia notificarii prealabile a locatarului in
termen de 60 de zile inainte de inceperea lucrarilor.

Art. 3.3. in cazul in care devine aplicabil art. 3.2., locatorul se obliga sa asigure
loealorului un spatiu care permite montarea unui rcleu de telefonie mobila temporar in
incinta ~antierului de lucru cu respectarea prevedilor legale in vigoare ~i cu renegocicrea
prelului conlractului.

Art. 3.4. Dupa implinirea termenului prevazut in art. 3.1. durala contractului poate fi
prelungita prin acordul partilor, cu renegocierea prelului, prin act aditional.

IV. PRETUL CONTRACTU LUI ~I MODALITATILE DE PLATA A
PRETULUI

An. 4.1. Chi ria dalorata de locatar pentru roiosinla imobilului ce face obiectul
prezentului contract eSle 1000/Euro/lum1.

Art. 4.2. Plata chiriei se face trimeslrial, incepand cu intrarea in vigoare a contractului,
in Lei, la cursul de schimb Leu/Euro comunicat de BNR, valabil in ziua emiterii facturii, la
unmitoarele tennene de scadenta: 15 man ie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie, Cll

condilia emiterii facturii $i predarii acesleia catre Chirias prin scrisoare recomandata eu
eonfirmare de primire, eu 30 zile calendaristice inainte de tennenul de plata.

Art. 4.3. PlaIa chiriei se va face la Casieria Municipiului Sfftnlu Gheorghe - Biroul
Locativ sau in comul nr. R029TREZ2562I A300530XXXX .

Arl. 4.4. Neplata chiriei sau executarea cu intarziere a acestei obligalii conduce la
caJcularea majornrilor de inlarziere conform reglementarilor codului fiscal in vigoare.

V. OBLIGATIlLE I'ARTILOR
Arl. 5.1. Obligaliile locatorului sunt urmatoarele:

a) sa predea bununile date in chirie pe baza de proces-verbal de predare-primire;
b) sa se abtina de la orice rapt personal, care ar avea drept consecinta tulburarea

chiria~ului in lini~tita ~i utila folosinta a bunului inchiriat;
Art. 5.2. Obligaliile loeatarului sunt unnatoarele:
a) sa plateasca chiria stabilita la pct. 4.1. prin modalitalile $i la tennenele de plata

prestabilitc;



b) sa foloseasca in perioada locatiunii bunul care constituie obiectul prezentului
contract, ca un posesor de buna·credinta, purtand raspunderea pentru toate pagubele
produse din culpa sa;

c) sa efeetueze reparatiile locative, daca e cazul, tara intarziere, datorand
despagubiri proportionale eu pagubele datorate neexecutarii lucnlrilor de reparalii. in cazul
in care chiriJ.?ul realizeaza investitii aceastea vor reveni de drepl proprietatea municipiului
Sfantu Gheorghe, in virtu lea dreptului de accesiune reglemenlal de art 577 Cod civil.
Pentru orice investilie sau modemizari locatarul esle obligat sa solicite acordul scris 81
locatorului

d) sa asigure masurile ~i mijloacele de prima intervenlie ~i doeumentatiile necesare
privind apararea impotriva incendiilor, in caz eonlrar pUTland raspunderea pentru pagubele
pricinuile cladirii de un eventual incendiu, Cll exceplia cazului in care incendiul se
datoreaza unei cauze de forta majora;

e) sa apere contra uzurparilor, datorand despagubiri pentru prejudiciile suferite de
locator datorita nerespectarii acestei obligatii;

f) sa restituie la siar$itul localiunii bunul care face obiectul prczentului contract in
starea in care Ie-a preluat.

g) sa incheie in nume propriu eontracte eu fumizorii de ulilitali publice (apa, gaz,
energie electrica, canalizare) daca e eazlIl, necesare func\ionarii $i folosirii bunului $i sa
achite lunar, sub sanctiunea rezilierii de drept a contractului, eontravaloarea utilit~Hilor

VI. SUBLOCATIUNEA CONTRACTU LUI
Art. 6. Locatarul nu are dreptul de a transmite, in tot sau in parle, dreptul de

folosinla asupra bunului inchiriat eu exceptia alter operalori de eomunicatii clectroniee
parteneri ai Chiria~uiui. in caz contrar, proprietarul are dreptul sa rczilieze contractul de
loeatiune, tara vreo formaJitate prealabila ~i rara intervenlia instanleJor judee<'Hore~ti, in
baza unei notifieari serise eu 15 zile inainte de data de la care va opera rezilierea. (pact
comisoriu de gr. IV).

VII. iNCETAREA CONTRACTU LUI
Art. 7. Contractul de locatiune ineeteaza prin:
a) acordul de voinl:! al partilor, exprimat in mod expres;
b) expirarea termenului de valabilitate a contraetului, cu exceplia prelungirii

termenuiui prin act aditional;
c) denuntarea unilaterala iniliata de localor in condiliile prevazute de pet. 3.2.
d) denunlarea unilaterala de catre orieare dintre parti, eu condilia respeeUirii unui

termen de preaviz de 60 de ziJe, intentia de denunlare fiind comunieata in scris eeleilahe

e) pieirea bunului inchiriat;
f) desfiinlarea titlului locatorului, prin efectul instrainarii, prin acte intre vii, a

bunului inchiriat
g) in cazul neachiti1rii chiriei atrage rezilierea de drept a contraclului tara vreo

formalitale prealabila ~i rara intervenlia instanlelor judeeatore~ti, in baza unci notifieari
serise eu 15 ziJe inainte de data de la care va opera rezilierea. (pact comisoriu de gr. IV).

h) in eazul in care interesul nalional sau local 0 impune, prin denunlarea unilaterala
de caIre proprietar

i) in cazul in care locatarul schimba destinalia imobilului, contractul se reziliaza de
drept tani niei 0 alta [ormaJitate in baza unei nOlificari scrise ell 15 zile inainte de data de la
care va opera rezilierea. (pact comisoriu de gr. IV).

VII •. FORT A MAJORA
Art. 8.1. Nici una dintre paqile contractante nu raspunde de neexecutarea la tennen

~i/sau executarea in mod neeorespuntihor - total a sau palliaia • a oriearei obligatii care ii
revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necoreSpunzaloare a
obligaliei respective a fost cauzata de foTta majora a~a cum este definita de lege.



Ar!. 8.2. Partea care invoca fOrla majora este obligata sa nmifice celeilalte parti in
termen de 48 orc producerea evenimentului ~i sa ia toate masurilc posihile in vederea
limirarii consecintclor lui.

Art. 8.3. Daca in tennen de 30 zile de la producere evenimentul respcctiv, cauza de
forta majora nu inceteaza, partile au dreptul sA considere prezentul contract incctat de pi in
drept, lara ea vreuna dintre ele sa aiha dreptul la daune~intcrese.

IX. NOTIFlCARlLE iNTRE PARTI
Ar!. 9.1. in acceptiunea parlilor contractante, orice notificare adresata de una dinlre

acestea celeilaltc este valahil indeplinita dad este transmisa la adresalsediul prcvazut in
partea introductiva a prezentului contract.

AIl. 9.2. in cazul in carc notificarca se face pc calc po~tahi, ca va fi transmisa, prin
scrisoare recomandala, cu confirmare de primire ~i se considera primita de destinatar la
data mcnlionata pc confimlare de primire, odala cu prcluarea de catre partea careia i se
adreseaza.

Art 9.3. Daca conflnnarea se trimite print telex sau telefax, ea se considera primitfl
in prima zi lucratoare dupa cea in care a fast expediata.

Art 9.4. Notificarile verhale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca
nu sunt confimlate, prin intermediul uncia dintre modalitatile prcvazute la aliniatele
preccdente.

X. LlTlGII
Art. to. in cazul in care rezolvarea divergenteJor ivite in legatura cu executarea

prezentului contract nu este posibila pe cale arniabila, ele vor fi supusc spre competenta
solu\ionare instantclor judecalore~ti de drept com un.

XI. CLAUZE FINALE
Art. 11.1. Orice modificare intervenite asupra c1auzclor prezentului COnlf(Jcl sc face

numai in baza aeordul de vointa a partilor contractante, manifestat sub lonna unui act
aditional la contract.

Art. 11.2. Prezentul contract, impreuna ell anexele sale carc fae parte integranta din
cuprinsul sau, reprezinta vointa parlilor.

Art. 11.3. Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare originale, dlle unul
pentru fiecare parte contraelanta, ~i intra in vigoare la data semni'irii lui de ambele paTti.

LOCATOR
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

prin
VICEPRIMAR

SZTAKICS EVA-JUDIT

LOCATAR
ORANGE RoMANIA SA

prin
Head of Infrastructure Expansion

IONUT DOBRESCU

SECRETAR
KULCSAR TUNDE

Vizat din punet de vedere juridic


