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ANEXA LA HCL COPSA MICA NR.18/2021 

 

CONTRACT-CADRU DE LOCAŢIUNE pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă 
 

 

 

 

 

 

 

NNrr..    ………………..  ddiinn    ………………………………………………..                                                            

 

CONTRACT DE LOCAŢIUNE NR ………/……………………. 
 

pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţe 
 

I.Părţile contractante 
 

Art.1. Între Oraşul Copşa Mică în calitate de locator, cu sediul în Copşa 
Mică, str. Aleea Castanilor, nr.8, reprezentat prin primar Daniel Tudor 

Mihalache şi  
………………………………………………………….. legitimat cu act de identitate seria 

…….. nr. ……………………….. eliberat de...................... la data de ……………………. 
cu CNP……………………………………….. in calitate de chirias. 

Telefon:………………………………………………… 
E-mail:…………………………………………………… 

IIObiectul Contractului 

Art.2.Oraşul Copşa Mică, în calitate de locator, închiriază iar al doilea, în 
calitate de chiriaş, ia cu chirie locuinţa din Oraşul Copşa Mică,  

 Str. …………………….., Nr…….,bl…….., ap….. , judeţul Sibiu, compusă din 
.........camere. în suprafaţă de ……… mp, şi dependinţe în suprafaţă de ………….. 

mp (hol, bucătărie,baie,debara) terasă ……… mp, curte si gradina………mp. 
Art.3.Locuinţa care face obiectul închirierii va fi folosită de chiriaş şi de 

membrii familiei menţionaţi mai jos: 
 

NR 

CRT 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

GRAD DE 

RUDENIE CU 
TITULARUL DE 

CONTR. 

ANUL 

NAŞTERII 

 

1.     

2.     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

III.Termenul închirierii 

Art.4 Termenul de închiriere este de …….. ani, cu începere de la data 

de………………………….până la data de …………….…….. 
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IV.Chiria aferentă locuinţei închiriate 
 

Art.5. Chiria lunară este stabilită în fişa de calcul ce face parte integrantă din 
contract şi este calculată în conformitate cu prevederile legale. 

Art.6. (1)Chiria se datorează începând cu data de 01 a lunii şi se achită în 
numerar la caseria Primăriei Copşa Mică sau prin mijloace electronice de plata 

 până în ultima zi  a  lunii în curs. 
(2) Orasul Copsa Mica va emite factura, care va fi transmisa prin e-mail, 

printr-o  aplicatie de telefon mobil, de comun acord convenita sau va putea fi 
ridicata de catre chirias de la casieria Primariei orasului Copsa Mica. 

 Art.7. Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,1% asupra sumei 

datorate, pentru fiecare zi de întârziere,începând cu prima zi care urmează 
aceleia când suma a devenit exigibilâ,fară ca majorarea să poată depăşi totalul 

chiriei restante. 
 

V.Obligaţii contractuale 
 

Obligaţiile proprietarului 

Art.8. Proprietarul se obligă: 
 (1)Să predea locuinţa în stare normală de folosinţă, să ia măsuri pentru 

repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi functionalitate a 
clădirii pe toată pe toată durata închirierii locuinţei. 

 (2)Să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă a 
clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii 

(acoperiş,faţadă,împrejurimi, pavimente, scări interioare), precum şi spaţiile 
comune din  interiorul clădirii (casa scărilor,holuri, coridoare,subsoluri). 

 (3)Să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii(instalaţii de 
alimentare cu apă, de canalizare, etc) 

 
VI.Obligaţiile chiriaşului 

 

Art.9. Chiriaşul se obligă: 
 (1)Sa folosească locuinţa numai în scopul pentru care a fost închiriată, să 

nu subînchirieze locuinţa, să efectueze lucrările de întreţinere, reparaţii sau 
înlocuirea elementelor de construcţii şi instalaţii de folosinţă exclusivă, să 

repare sau să înlocuiască elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate din 
folosinţa comună ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă 

acestea sunt în interiorul sau exteriorul clădirii, sa achite lunar, integral, toate 
cheltuielile de intretinere aferente imobilului inchiriat, incluzand aici si facturile 

furnizorului de utilitati. 

 (2)Dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, 
atunci cheltuielile de reparaţii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc 

în comun elementele de construcţii, instalaţii şi dotări aferente. 
 (3)Să asigure curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de 

folosinţă comună pe toată durata contractului de închiriere. 
 (4)Să comunice în termen de 30 de zile orice modificare a venitului net al 

familiei. 
 (5) Să permită la interval de 3 luni accesul în locuinţă a reprezentanţilor 

Primăriei oraşului Copşa Mică. 
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 (6)Să predea la mutarea din locuinţă proprietarului, locuinţa în stare de 
folosinţă şi curăţenie şi cu obiectele de inventar trecute în procesul verbal de 

predare-primire întocmit la la predarea locuinţei. 
 

VII.Încetarea contractului de locaţiune 
 

Art.10.În cazul în care părţile nu convin asupra reînoirii contractului de 

închiriere, chiriaşul este obligat să părăsească locuinţa la expirarea termenului 
contractual. 

Art.11.Contractele  de închiriere încetează înainte de termen prin următoarele 
modalităţi: 

1.În termen de 30 de zile de la înregistrarea decesului titularului de contract;  
2.Rezilierea operează de drept în cazul neexecutării obligaţiei de plată, în 

termen de 30 de zile de la data scadentei plăţii în baza prezentului pact 
comisoriu expres, de gradul IV, fără somaţie, fără punere în întârziere, 

înştiinţare de plată sau altă formalitate ulterioara. Chiriaşul însă este  obligat în 
continuare la plata chiriei restante şi a penalităţilor  de întârziere. 

În acest caz se poate solicita evacuarea necondiţionată a chiriaşului din spaţiu. 
 

VIII.Rezilierea contractului de închiriere 
 

Art. 12.În cazul în care părţile nu convin asupra reinoirii contractului de 

închiriere, chiriaşul este obligat să părăsească locuinţa la expirarea termenului 
contractual.  

Art. 13.Contractul de închiriere încetează înainte de termen prin următoarele 
modalităţi: 

(1) In termen de 30 de zile de la data părăsirii locuinţei de către titularul 

contractului sau de la data înregistrării decesului, dacă persoanele îndreptăţite 
prin lege nu au solicitat locuinţa. 

(2) Rezilierea operează de drept în cazul neexecutării obligaţiei de plată, în 
termen de 30 de zile de la data scadenţei plăţii în baza prezentului pact 

comisoriu expres de gradul IV, fără somaţie, fără punere în întârziere, 
înşiinţare de plată sau altă formalitate ulterioară, chiriaşul fiind obligat să 

plătească chiria restantă şi penalităţile de întârziere, în acest caz se poate cere 
evacuarea necondiţionată a chiriaşului din spaţiu.  

(3)Pe baza aceluiasi pact de gradul IV, rezilierea opereaza si daca chiriasul nu 
achita integral cheltuielile de intretinere aferente imobilului inchiriat, incluzand 

si facturile furnizorilor de utilitati, in termen de 30 de zile de la data scadentei 
platii, chiriasul fiind obligat sa plateasca facturile si penalitatile de intarziere. Si 

in acest caz se poate cere evacuarea neconditionata a chiriasului din spatiu. 
(4) Chiriaşii au un comportament care face imposibilă convieţuirea sau 

împiedică folosirea normală a locuinţei. 

(5) Chiriaşii au subânchiriat în totalitate sau în parte locuinţa ce face obiectul 
prezentului contract. 

(6) Chiriasii au adus modificări locuinţei. In acest caz revine obligaţia  aducerii 
locuinţei la starea iniţială. 

(7)Contractul încetează în termen de 30 de zile de la constatarea faptului că 
titularul de contract, fără a fi detaşat, nu a mai folosit locuinţa mai mult de 3 

luni fără întrerupere. 
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IX.Răspunderea contractuală 
 

Art.14.Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale sau îndeplinirea necorespunzătoare a 

clauzelor contractuale atrage rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul 
stabilit şi plata de daune-interese de către partea ce se află în culpă. 

Art.15. Chiriaşii nu au achitat chiria pe o perioadă mai mare de o lună de zile 
în condiţile art.13 alin. (3).  

Art. 16.Chiriaşii au pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, instalaţiilor, 
precum şi oricăror altor bunuri aferente lor. 

Art. 17. Dacă se constată că titularul sau membrii de familie menţionaţi în 
contractul de închiriere sunt proprietari ai unei locuinţe corespunzătoare ori au 

înstrăinat o locuintă corespunzătoare după 01.01.1990 
 

Prezentul contract s-a încheiat la data de_________ în două exemplare câte 
unul pentru fiecare parte. 

 
 

 

 ORAŞUL COPŞA MICĂ     CHIRIAŞ 
  PRIN PRIMAR 

 
 

 
 

 
Preşedinte de sedinţă Contrasemnează 

Ciobotă Marcel Secretar general 
 

 Şerban Dorin 


