
PRoTECT DE uorAnAnB
privind incetarea prin acordul pIr{ilor a contractului de inchiriere

nr. 3 din 05.03.2014 incheiat cu PFA Dinu Ploesteanu Gheorghe

Consiliul Local al oraqului Cizdneqti, intrunit in gedinfS ordinari in data de 28
FEBRUARIE 2022,

Av6nd in vedere:

- referatul de aprobare nr. k>l din 2t. o Z .2022 al Primarului oraqului
Cdzdneqti;

- adresa nr.542121.01.2022 prin care PFA Dinu Ploesteanu Gheorghe solicitd incetarea
contractului de inchiriere prin acordul pdrfilor;

Examin6nd:

- raportul Compartimentului Juridic ;i Resurse Umane nr. ' L4l
- avizul Comisiei pentru probleme juridice, apdrarea ordinii

6i1 2t.oz .2022;

disciplind, minoritdli. relalii cu sindicatele, ONG-uri, agen{i economici si

qi lini;tii publice,

alte organiza[ii nr.
din .2022;

in conformitate cu prevederile art. 8.3 din conffactul de inchiriere nr. 3 din 05.03.2014
incheiat cu PFA Dinu Ploesteanu Gheorghe;

in temeiul art. 139 alin. (1) pre.r- qi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanfa de urgenli
a Guvernului nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare,

HOrAnAgrE:
Art. f . incepind cu 0l .03.2022 se aprobd incetarea prin acordul pdrfilor a contractului

de inchiriere nr. l4 din 5.03.2014 incheiat cu PFA Dinu Ploesteanu Gheorghe potrivit art. 8.3

din contract.

Art 2. Primarul oragului Cdzdneqti ;i compartimentele de specialitate vor aduce la
indeplinire prezenta hotir6re, cirora le va fi comunicatd prin grija secretarului general al
localit{ii.

novrANm
JUDETUL IALOMITA
CONSILruL LOCAL

AL ORASUL(il CiZiwnSrt

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

OE

,.kkt, oz, t2z.

Avlzat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



JUDETUL IALOMITA
PRTMARTA oRA$uLUr cAzAlrngrr
Nr.1223 din21.02.2022

R EFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotirAre privind incetarea prin acordul pir{ilor a contractului de

inchiriere nr. 3 din 05.03.2014 incheiat cu PFA Dinu Ploesteanu Gheorghe

Prin proiectul de hotdrAre supus dezbaterii Consiliului Local al oraqului Cdzdnegti se

propune incetarea prin acordul p5(ilor a contractului de inchiriere nr.3 din 05.03.2014

incheiat cu PFA Dinu Ploesteanu Gheorghe.

Dl. Dinu Ploesteanu Gheorghe, reprezentantul persoanei fizice autorizate a solicitat

prin adresa nr. 542 din21.01.2022 sdinceteze prin acordul pi(ilor a contractului de inchiriere

aflat in derulare si care au ca obiect un spa{iu cu suprafala de 75.39 mp din imobilul ,,ClIdire

produc!ie".

Contractul de inchiriere nr. 3 din 05.03.2014, la art. 8.3 prevede faptul cd Prezentul

contract poate inceta prin acordul pdrlilor, in baza unor motive temeinic justdicate, cu

condi|ia in;tiinldrii in scris cu cel pulin 30 de zile inainte de data renunldrii.

Menlionez faptul c5, persoana frzicd autoizatd qi-a pldtit toate obligaliile care le avea

la bugetul local pAnI la data de 31.12.2022. Urmeazd sd mai he obligat la plata chiriei pe

lunile ianuarie $ februarie 2022.

AvAnd in vedere cele sus-mentionate, consider cd proiectul de hotdrAre indeplineste

condiliile de oportunitate qi propun adoptarea proiectului de hotdr6re in forma ;i con{inutul

prezentate in proiect.

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN





JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL
oRA$ULUr CAZANE$TT

CONTRACT DE INCIIIRIERE
Nr.3/05.03.2014

I. PARTILE CONTRACTANTE
ORA$UL CAZANE$TI, prin Consiliul Local al oragului C[zdneqti, cu sediul in

Cdz[negti, $os. Bucuregti nr.93, judetul Ialomita, cod fiscal 4231962, reprezenrat prin
dl. Stelian Traian - primar, in calitate de LOCATOR

si

PFA ' DINU PLOESTEANU GHEORGHE, cu sediul in Cdzdneqti, str'.
Pornpierilor tr.1, judeful Ialomifa, cod unic de inregistrare 28160010, C.N.p.
1520629212956 in calitate de LOCATAR,

au convenit sa incheie prezeritul Contract de Inchiriere.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Oragul Cdzlnegti prin Consiliul Local, in calitate de LOCATOR inchiriaza,

iar PFA Dinu Ploesteanu Gheorghe in calitate de LOCATAR ia cu chirie spatiul cLr

suprafata de 75,39 mp, din imobilul ,, cladire de productie" situat in oraguI Cdzdnegti.
str. Pornpierilor nr.1, apartinand domeniului public al oragului Cdzdnegti identificat
potrivit planului de situalie anexat, in scopul desfasurarii activitatii de productie,
respectiv ,, confectionare monumente funerare"in conditiile prezentului contract,
precum si in conformitate cu prevederile legalp specifice in vigoare, destinatiei acestuia
si numai pentru indeplinirea obiectului de activitate.

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Duraru a" ;"ht;;;;IJio 1r...) ani, cu incepere de la data semnarii si

inregistrari i contractului la Primlria oragului Cizdnegti.
3.2. Folosinta efectiva a spatiului inchiriat se va realiza incepand cu data

incheierii prezentului contract pebazaprocesului-verbal de predare-primire.
3.3. Contractul de inchiriere poate fi prelungit cu acordul Consiliului Local,

pentru o perioada stabilita de acesta. Intentia de prelungire se notifica celeilalte parti
contractante cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea duratei de inchiriere.

3.4. Refuzul locatorului de a prelungi perioada de inchiriere a bunurilor irnobile
nu da dreptul locatarului de a solicita despagubiri, indiferent de natura acestora.

IV. DEFINITII
4.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - prezentul contract de inchiriere, cu toate anexele si orice acte care

prin efectul legii sau prin vointa partilor exprimata in scris fac parte integranta din
contract.

b) locator si locatar - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite Irr

prezentul contract;



Locator - parte in contractul de inchiriere care se obliga sa transmita folosinta
asupra unui teren, in schimbul unui pret.

Locatar - pafte in contractul de inchiriere care beneficiaza de folosirrta asupra

unui teren, in schimbul unui pret.
c) pretul inchirierii - chiria platita pentru folosirea unui teren apartinand

domeniului privat al oraqului Cizdnegti, administrat de Consiliul Local al oragurlui

Cizlnegti.
d) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se

datoreaza greselii sau din vina acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii

contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului:
sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine. Nu este considerat

un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare,

face extrem costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

e) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
V. PRETUL SI PLATA CHTRIEI
5.1. Pretul inchirierii - chiria - pentru folosirea spatiului mentionat la capitolul ll

este de 1,90 lei/mp/luna, respectiv 143 lei/luna adica 1716 lei/an, pentru 75,39 rlp,
conform procesului verbal de adj ude care w.97 9 126.02.20 | 4 .

5.2. Chiria se plateste in doua transe egale respectiv pana Ia 3l iulie si 3 I

decembrie a fiecarui an.

5.3. Chiria datoratd de locatar se indexeazdla l ianuarie al fiecirui an cu indicele

de inflatie, comunicat de Institutul National de Statisticd, pentru anul precedent'

5.4. Plata chiriei se va face prin chitaqrtd.la casieria locatorului.
5.5. Pentru neplata chiriei la termenele prevazute la art. 5.2 in cuantunrul

prevazut la cap. V, art.5.1, LOCATARUL datoreaza majorari de intarziere conforul

prevederilor fiicale in vigoare pentru frecare ,i de intarziere incepand cu ziua irnediat

urmatoare scadentei obtigatiei de plata, pana la achitarea integrala a debitului datorat'

5.6. In cazul in care intarzierile depasesc 60 zile de la data scadenta, pe langa

sanctiunile prevazute la art.5.5, contractul se considera desfiintat de plin drept (pact

comisoriu de grad 4), fara interventia instantelor judecatoresti si fara nici o alta

formalitate preiiabila, LOCATARUL avand obligatia sa elibereze neconditionat spatiLrl

si sa-l predea LOCATORULUI cu pr-oces-verbal.

^ vr. oBLIGATII!q_ rAnllLo.R___rllvlll^-.I9l.9l5qt $r

iNTNNIINEREA SPATITLOR CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI

6.1 Locatorul se obligi:
a) sd predea locatariui pebazd de proces-verbal, bunul cu toate accesoriile sale irr

,iur.u corespunz6toare foiosinlei pentru care a fost inchiriat gi s6 nu il tulbure pe locatar'

in exercifiul drepturilor rezultate din contract;

b) s6 execute toate lucrdrile de reparalii care nu sunt in sarcina locatarului;
' cj sa asigure folosinfa bunului inchiriat in tot timpul contractului, garant6nd pe.locatar

;ffi;t;;derii totale sau parfiale a'bunului, contra viciilor bunului ori contra tulburdrii

folosin;ei bunului;
l

a

t.



d) sd controleze rnodul cum este folosit[, intrefinutd de cdtre locatar suprafala
inchiriat6 gi si ia rn[surile ce se impun in vederea unei bune intregineri qi
judicioase potrivit destinafiei, pentru care s-a incheiat contractul;
e) sd notifice locatarului aparilia oricdror irnprejurdri de naturd sd aducd
drepturi lor locatarului.

locativd
folosirii

atingere

6,2 Locatarul se obligl:
a) sd foloseascd spaliul inchiriat fbrd sd schimbe destinafia acestuia gi s6 nur-l
subinchirieze; '

b) sa exploateze spafiul inchiriat ca un bun proprietar, evitAnd distrugerea, degradarea
sau deteriorarea acestuia gi accesoriilor aferente;
c) si suporte toate cheltuielile ndscute ca urrnare a neglijenfei sau folosirii in rlod
neco respu nzator a spafiului inchiriat.
d) se pldteascd prelul locatiunii la termenul gi in cuantumul stabilit in ofert6;
e) la incetarea contractului de locafiuqe prin ajungere la termen sd predea in stare de
folosin{d gi de curSlenie bunul inchiiiat;
f) sd efectueze la timp gi in bune condilii lucrdrile de intrefinere gi reparalii ce se impun
din folosinfa spatiului;
e) sd suporte, pe toata durata contractului, cheltuielile referitoare la utilitdlile consumate
pentru folosinia spafiului inchiriat;
g) dacd contractul inceteazd, din culpa locatarului, acesta este dator sd pldteascd daunele
care au rezultat din intrebuinfarea necorespunzdtoare a spafiului;
h) sa nu aduci modific6ri spatiului inchiriat decdt cu acordul prealabil, in scris, al

locatorului gi cu respectarea legislafiei in vigoare, respectiv oblinerea autorizafiei cle

construcIie;
i) sd nu efectueze lucrdri de investilii in spaliul gare face obiectul contractului decdt cur

acordul scris al locatorului. in rndsura in care locatorul gi-a exprin-rat in scris acorclr.rl

pentru realizarca investitiei, dup[ ce gi-a insugit, pebaza documentafiei complete pusd
la dispozilie de locatar, costul acesteia, locatarul poate deduce din chiria datoratd
cheltuielile ocazionate de respectiva investifie, fapt ce se va reglernenta prin incheierea
unui act adilional la prezentul contract;
j) sA permitd locatorului sd controleze modul in care este utilizat spaliul irrchiriat gi

starea acestuia.
VII. PACT COMISORIU EXPRES
7 . Dacauna din parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale prezentul contract

se considera desfiintal de drept fara interventia instantelor de judecata, fara a rnai fl
necesara punerea in intarziere si fara nici o alta formalitate prealabila.

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI
8. Incetarea contractului de inchiriere poate avea loc in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei stabilite, daca partile nu convin, in scris, prelungirea

acestuia;
b) neplata chiriei la termen pe o perioada mai mare de 60 de zile, atrage rezilierea

de drept a contractului;

:
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