
ROMÂNIA
JUDEŢULBOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂR E
privind aprobarea, de principiu, a vânzării către chiriaşi a unor locuinţe proprietatea

municipiului şi administrate de S.C. Locativa S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea, de
principiu, a vânzării către chiriaşi a unor locuinţe proprietatea municipiului şi administrate de S.C.
Locativa S.A.,

văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al
comisiei de specialitate a Consiliului Local,

analizând prevederile Legii locuinţei nr.1l4/1996, ale Ordinului nr.3471/2008 privind
Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in
patrimonial institutiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile

Legii nr. 85/1992, republicată, privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din
fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, ale Decretului Lege
nr.61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, ale Codului
Civil şi ale art. 129, alin.(2), IiI. c, alin. (6), IiI. b din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ
şi ale art.3 paragraful 2 din Legea nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, art.21, art.24 şi art.28 din Legea cadru a descentralizării

nr.195/2006, art.", alin.2 din Codul Civil,
în temeiul art. 139 alin. (2) şi art.240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 din 3 iulie 2019

privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă, de principiu, vânzarea a apartamente proprietatea municipiului ŞI

administrate de S.C. Locativa S.A, către chiriaşi, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 S.C. Locativa S.A. va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri, respectiv evaluarea locuinţelor şi respectarea cerinţelor de eligibilitate.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică S.C. Locativa S.A" Serviciului Patrimoniu şi Instituţiei

Prefectului Judeţul- Botoşani.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

Consilier, Oroşanu Marius Leonardo

Botoşani, 23 octombrie 2019
Nr.

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general, Oana Gina Georgescu



ROMÂNIA
JUDEŢULBOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr. din .2019

Nume Solicitant Adresa locuinţei solicitată spre Cerere Contract de
cumpărare Închiriere

Militariu Marinela Str Maxim Gorki nr 13 Nr. Nr.
suprafaţaapartament- 13331/20.05.2019 1002/04.12.2007

29,82 mp
Bradu Mirela str. Tudor Vladimirescu nr 20 Nr. Nr.

suprafaţaapartament - 58,27 21329/30.08.2019 2306/18.05.2017
mp

Buhaciuc Elena str. Alexandru cel Bun nr. 20 Nr. Nr.
suprafaţa apartament- 19893/27.07.2018 251/10.05.2006

92,41 mp
Rascarachi Liviu Str Nucilor nr 17, Nr. Nr.

Suprafaţaapartament 64,66 9984/ 09.04.2019 258/24.05.2006
mp

Poenariu Petronela Str. Parcul Tineretului nr 23 Nr. Nr.
Suprafaţaapartament 25087/11.10.2019 1895111.08.2011

35,53mp
Poenariu Ioan Str.Parcul Tineretului 23 Nr. Nr.

Suprafaţaapartament 53,14 25085/11.10.2019 229/24.02.2016
mp

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

Consilier, Oroşanu Marius Leonardo

Botoşani, 23 octombrie 2019
Nr.

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu



Primăria Municipiului Botoşani
Nr. 2.o~ 11'1 din ~f.dR. 2019

Aprobat Viceprimar,
Mariau Murariu

Raport de specialitate

privind aprobarea de principiu a vânzării unor locuinţe , proprietatea municipiului şi administrate de

S.C. Locativa S.A, către chiriaşi

Baza legală:

A) ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ:

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei , oraşului sau municipiului

6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau

închirierea bunurilor proprietate privată a comunei , oraşului sau municipiului , după caz, în
condiţiile legii;

B) Legea locuinţei nr.114/1996,
C) Ordinul nr.3471 /2008 privind Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea

activelor fixe corporale aflate in patrimonial institutiilor publice, cu modificările ş i completările

UlterioarDe) L 85/1992 bli - .. d vâ d I . . .. 1- d . 1 .egea nr. , repu icată , pnvm vanzarea e ocuinţe ŞI spaţu cu a ta estmaţie

construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, I

E) Decretul Lege nr.61/1990 privind vînzarea de locuinţe construite din fondurile statului
către populaţie,

Locuinţele construite din fondurile statului înainte de data de 31.12.1989 , pot fi cumpărate de

titularii contractelor de închiriere - cu plata integrală sau în rate a preţului, în conditiile le~islaţiei,
privind vânzarea de locuinte construite din fondurile statului către populatie.

Evaluarea si vânzarea locuinţelor se face în condiţiile legii, la un pret indexat în funcţie de

creşterea salariului minim brut pe tară la data cumpărării , fată de cel existent la data intrării în1vigoare

a Legii nr. 85/1992. Locuinţele constituite din fondurile statului după data de 01.01.1990, Ise vând

titulari lor contractelor de închiriere şi beneficiarilor de repartitii conform preturilor rezultate din
aplicarea Metodologiei de stabilirea preturilor de deviz si de vânzare către populaţie . Prili H.C.L.

I

204/31.05.2005 modificat prin modificat prin H.C.L. nr. 7 /29.01.2013 , H.C.L. nr. 145 /29.06.2017

şi H.C.L. nr. 225/29.07.2019, Consiliul local al Municipiului Botoşani a aprobat Regulambntul de
organizare si functionare a Serviciului public de administrare a fondului locativ si spatiilo~ cu altă

destinaţie decât aceea de locuintă, aflate în proprietatea Municipiului Botoşani, inclusiv vânkarea de
locuinţe construite din fondurile statului.

De asemenea S.c. Locativa S.A. va analiza solicitările de cumpărare depuse ŞI va verifica

îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a solicitanţilor.



Solicitările care sunt supuse spre analiza şi aprobarea Consiliului Local, sunt următoarele:

1. Militariu Marinela - locuin ţa situată în str Maxim Gorki nr 13 în suprafaţă de 29,82 mp;
2. Bradu Mirela .locuinţa situată în str Tudor Vladimirescu nr 20 , în suprafaţă de 58,27 mp ;
3. Buhaciuc Elena, locuinţa situată în str.A lexandru cel Bun nr 20, în suprafaţă de 92,41 mp'
4. Rascarachi Liviu, locuinţa situată în str Nucilor nr 17, în suprafaţă totală de 64,66 mp ; I

5. Poenariu Petronela , locuin ţa situată în str Parcul Tineretului nr 23, în suprafaţă totală de 35,53
mp ;

6. Poenariu Ioan, locuinţa situată în str. Parcul Tineretului nr 23, în suprafaţă totală de 53,14 mp .

După aprobarea de principiu a v ânzării l ocuinţe lor, solicitanţii vor depune următoarele documente:
a) adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari sau orice document care atest ă faptul

că nu înregistrază restanţe rezultate din neachitarea cheltuielilor comune;
b)certificat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligaţiile faţă de bugetul local;
De asemenea S.c. Locativa S.A. va analiza solicitările de cumpărare depuse şi va verifica

îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a solicitanţilor şi va înainta un raport final în vederea ap~obării
vânzării de către Consiliu Local. I

Serviciul Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Botoşani, întrucât sunt îndeplinite condiţiile legale incidente în materie, supunem spre aprobare
proiectul de hotărâre în forma prezentată, ca fiind necesar şi oportun.

Şef Serviciu pat~~~~iU,
Gabriela ArtJ\11\

Consilier Juri
Gherase Iulius S

Director Executiv

GheOrg~.-

ie



Aprobat,

p~1ar,
Că.Ii~"reIFl".'

Referat de aprobare

A Proiectului de Horărâre privind aprobarea de principiu a vânzării unor locuinte, proprietatea municiPilulUi şi

administrate de S.C. Locativa S.A, către chiriaşi

I

Având În vedere solicitările din partea chiriaşilor se impune continuarea procesului de vânzare a spa}iilor cu
destinatia de locuinta construite din fondurile statului aflate in patrimoniul privat al Municipiului Botoşani, În
vederea satisfacerii necesitătilor de ordin economic şi social ale Municipiului Botoşani. 1

In acest sens S.C. Locativa S.A În calitate de administrator al acestor bunuri proprietatea privată al
I

Municipiului Botoşani va analiza Îndeplinirea conditiilor de eligibilitate şi evaluarea locuinţelor pentru care s-au
formulat cereri de cumpărare, după ce În prealabil, Municipiul Botoşani reprezentat prin Consiliul local În !calitate
de proprietar Îşi va da acordul de principiu pentru vănzarea acestor imobile. !

In acest sens, înalntez proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie pentru ia fi supus
spre dezbatere şi aprobare Consiliului local al Municipiului Botoşani.

Şef Serviciu Patrimohiu,
Gabriela Artimon\ f\tt\ -

1\

~. ,f . ,,'o
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- chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică
folosirea normală a locuinţei; I

- chiriaşul, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urmă le-a îngăduit, în
orice mod, folosirea, deţinerea sau accesul în locuinţă, fie au un comportament care face
imposibilă convieţuirea, fie împiedică folosirea normală a locuinţei, dacă aceste flpte au
fost sancţionate cu amendă potrivit Legii 61/1991 de cel puţin trei ori, iar sancţiunea

contravenţională a rămas definitivă prin necontestare sau prin hotărârca instanţei;

-chiriaşul nu arespectatclauzele.contractuale; ~ _
Evacuarea chiriaşului se face numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, aces a fiind

obligat să plătească chiria prevăzută în contract, până la data execuţiei efective a hotărârii de evacu,are.
Contractul încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către !'tUlarul

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

Locatorul are obligaţia de a introduce acţiune in rezilierea contractului de îuchiriere şi ev cuarea
chiriaşului din spaţiul locativ în cazul neachitării chiriei cel puţin 3 luni consecutive, precum şi }n cazul
în care locatarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile de plată a contravalorii serviciilor de furnizare ap~ rece şi

canalizare, apă caldă menajeră, energie termică, gaze naturale, iluminat părţi de folosinţă comună, alte
cheltuieli aferente folosinţei comune, cu o întârziere de cel mult 60 de zile calendaristice, calcullte de la
scadenţa celei de-a treia luni restante în plată.

Art. 18 Alte clauze stabilite de către părţile contractante:
Contractul se reziliază de drept prin simpla notificare scrisă a LOCATaRULUI.
Comunicarea notificării se poate face şi prin afişarea la imobilul ce constituie obiectul înc irierii.
În litigiile generate de neplata chiriei răspund în solidar cu titularul contractului şi lcelelalte

persoane majore care sunt chiriaşi.

Clauzele din acest contract se completează cu normele de drept civil, comercial şi finand iar şi cu
celelalte prevederi legale. I

Conform art. 1798 Cod civil, prezentul contract constituie titlu executoriu pentru urmărir6a chiriei

restante. deril lui d A hi . 1" A 12052015 A' l ,Preve en e contractu U1 e mc mere, varianta actua izată 111 .. ,1Şl nceteaza
aplicabilitatea odată cu intrarea în vigoare a variantei noi a contractului.

Prezentul contract s-a încheiat în 3 (trei) exemplare din care unul pentru chiriaş, unul pentru
ANAF şi unul pentru Locator. Toate exemplarele sunt considerate originale şi au aceeaşi forţă probantă în
faţa legii.
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LOCATAR,
MILITARie MARTI'),EL\

eV&J~~,

---.--.-----.--=-=::-::eC":"":':",
.; LOCATIV;\ S.A. BOTOŞANI

'!la,T PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENnv

Semnatura: N IIV /k?Nr. 1

[)a19-,=,,,,",;f,2,,,,,,~~1

LOC.UOR,

GOTe .1'

DIRECTOR ECONO~C,
ee. Carmen Achiţei 41!/'- ,

OFICIUL JURI~~-: CJ~'
ŞEF SERVICIU A.L !Y J/
ing. Mihail Simio cu~_

BIROUV.C

ÎNTOC ~~

DIRECTOR GENE.~,f-'J'

ing. Florinel Gornea

mxCHIRlI vers. l.I



Anexa 1 din 14.08.2019 Jrte
integrantădin contractul db închiriere
înregistrat la nr.1002 din 04.12.2007 .
Codulnr.
Rolul nr.

FIŞA

suprafeţei locative Închiriate În:

Municipiul (oraşul, comuna) BOTOŞANI,sectorul , strada MAXIM GORKI nr. ]., bloc, scai
, corpul , situată la nivelul (etajul J), apart. , încălzirea 2) DA, apa curentă3)DA, canali are 4) DA,
instalaţia electrică 5) DA, construire din materiale inferioare 6)NU.

- A-

Date privind locuinţaînchiriată

În folosinţă

exclusivă comună

NI'.
crt.

o
1. CAMERĂ

2. CAMERĂ

Denumirea lucrării 7)

1

Suprafaţa

(mp)

2
]2.54

14.06

3
0.00

0.00

4
0.00

0.00

Subtotal grupa Suprafata locuibila tarif baza

1. HOL
Subtotal grupa Dependinte

Total general

26.60

3.22

3.22

29.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1) Subsol, etaj, mansarda, alte niveluri
2) Centrală, sobă cu gaze, alte mijloace de încălzire

3) În locuinţă, în clădire, În curte, În stradă

4) Idem
5)Dasau nu
6) Da sau nu
7) Camera, hol, oficiu, baie, vestibule, camara, WC, debara, tindă, culoare, magazie, şură, şopron etc.

mxCHIRII vers. 1.1

eUstJ
!

pagina 1





Anexa 1 din 14.08.2019 parte intlgrantă
din Contractul de închiriere înregistrat la
Nr.1002/04.12.2007

Strada MAXIM GORKI nr. 13, se. etaj ap.

NI'.
crt,

o

Elemente componente pentru calculul chiriei

1

Suprafaţa

(mp)

2

Tarif (Ici/rupj'
Procent

3

~uma

(col; x col.3)

4

1. Suprafaţa locuibilă plătită cu tariful de bază 26.60 0.84 22.34

2.
Reducerea cu 15% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa

locuibilă a camerelor situate la subsol sau în mansarde aflate
direct sub acoperiş.

3.
Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa

locuibilă a locuinţei lipsite de instalaţii de apă, canal,
electricitate sau numai de unele dintre acestea.

Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa

4. locuibilă a locuinţei construită din materiale inferioare, paiantă,

chirpici.

5. TOTALI 22.34
Dependinţcle locuinţei (bucătărie, cămară, baie, debara, oficiu,

6. vestibul, culoar, verandă, chicinetă, antreu, tindă, coridor,
closetul din interoru1 apartamentului, marchiză).

3.22 0.34 1.09

Alte dependinţe ale locuinţei: terasă acoperită, logia, boxa,
7. piviniţa, beciul, spălătoria şi alte dependinţe în folosinţă

exclusivă.

8. TOTAL II 23.43
Curte şi grădină aferentă locuinţei închiriate (cotă parte

9. determinantă proporţional cu suprafaţa locativă deţinută în
exclusivitate de locatarul principal)

82.01
82.01

I

I

82.01
net al

3.5023.43

TOT"I IIII ..... .. .----1-----+-----+-+--="'-"-1
>"L\I.-~ll~ 111.i.\.;n, .l! .. hi: :~,; r\'~>l1jn\ L\("lin1J'i 1111 1)(\:1t(' dCP{l"! 1"%

12. din venitul lunar pe familie

13. Chirie handicap (L. 359/2009)

10. Coeficient zonal A

14. TOTAL CHIRIE

Chiriaşul se obligă să comunice în termen de 30 de zile locatorului orice modificare produsă în venitu
familiei sale. sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere.

j 11
I

................~.~.~.~~;14.
LOCA"ItR,

. dJ.e.t1.~ I .
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Art. 9 Chiriaşul are dreptul să achite chiria şi în avans,
iristic.

.i

Art.10 Primirea - restituirea cheilor pentru locuinţa ce face obiectul contractului de închiriere se face
l unde este amplasată locuinţa, odată cu semnarea contractului de către chiriaş.

Art.11 Obligaţiile proprietarului:
să predea locuinţa în stare corespunzătoare;

repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi funcţionalitatea clădirii pe
toată durata închirierii;
alte obligaţii rezultate din prevederile legale de reglementare în materie.

Art.12 Obligaţiile chiriaşului:

să plătească chiria în cuantumul şi la termenul prevăzut în contractul de închiriere;
să execute lucrări de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi

instalaţii din folosinţa comună şi din folosinţa exclusivă;

să efectueze reparaţii la elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate ca urmare a
folosirii necorespunzătoare de către chiriaşi;

să asigure curăţenia şi igienizarea locuinţei şi la părţile de folosinţă comună pe durata
contractului de închiriere;
alte obligaţii ce reies din legislaţia în vigoare;
să asigure respectarea normelor legale privind paza şi stingerea incendiilor;
să plătească asociaţiei de proprietari şi fumizorilor de utilităţi contravaloarea serviciilor
prestate de acestea: apă rece şi canalizare, apă caldă menajeră, energie termică, gaze
naturale, iluminat parte de folosinţă comună, alte cheltuieli aferente folosinţei comune;
să nu subînchirieze locuinţa în parte şi în tot;
să nu cesioneze contractul de închiriere;
să nu efectueze modificări în partea de construcţii şi de instalaţii;

să comunice în termen de 30 de zile locatorului orice modificare produsă în venitul net al
familiei sale, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere.

Art.13 Inventarul obiectelor şi dotărilor aferente imobilului ce fac obiectul închirierii este următorul:

FORNI FIŞEI SUPRAFEŢEI
.................................................................................................................................................................

Art, 14 Valabilitatea contractului expiră la 24.04.2021. Prezentul contract poate fi prelungit prin
lul părţilor sau prin efectul legii (prin act adiţional).

Art.15 Părţile stabilesc folosirea exclusivă în comun a părţilor aflate în coproprietate, după cum
:ază: CONFORM FIŞEI SUPRAFEŢEI

..............................................................................................................................................................
Art, 16 împreună cu titularul contractului vor locui şi următoarele persoane:

IFORM FIŞEI MEMBRILOR DE FAMILIE

.................................................................................................................................................................asce
lţi şi descendenţi.

Art. 17 Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face:
.a cererea chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile într-un termen minim de 60 de zile;
la cererea locatorului, atunci când:

.., - chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutive;
- chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta,

ilaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor sau dacă înstrăinează rară drept părţi ale acestora;

~
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- chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau mpiedică

folosirea normală a locuinţei; ,
- chiriaşul, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urmă le-a î: găduit, în

orice mod, folosirea, deţinerea sau accesul în locuinţă, fie au un comportamen care face
imposibilă convieţuirea, fie împiedică folosirea normală a locuinţei, dacă aces' e fapte au
fost sancţionate cu amendă potrivit Legii 61/1991 de cel puţin trei ori, iar' ancţiunea

I

contravenţională a rămas definitivă prin necontestare sau prin hotărârea instanţ i;
- chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale; i

Evacuarea chiriaşului se face numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, acesta fiind
obligat să plătească chiria prevăzută în contract, până la data execuţiei efective a hotărârii de ev cuare.

Contractul încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de căt e titularul
, ,

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

Locatorul are obligaţia de a introduce acţiune în rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea
I

chiriaşului din spaţiul locativ în cazul neachitării chiriei cel puţin 3 luni consecutive, precum i i în cazul
în care locatarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile de plată a contravalorii serviciilor de furnizare i pă rece şi

I •

canalizare, apă caldă menajeră, energie termică, gaze naturale, iluminat părţi de folosinţă co ună, alte
cheltuieli aferente folosinţei comune, cu o întârziere de cel mult 60 de zile calendaristice, calc late de la
scadenţa celei de-a treia luni restante în plată.

Art. 18 Alte clauze stabilite de către părţile contractante:
Contractul se reziliază de drept prin simpla notificare scrisă a LOCATaRULUI. ,
Comunicarea notificării se poate face şi prin afişarea la imobilul ce constituie obiectul î', dhirierii.
'În litigiile generate de neplata chiriei răspund în solidar cu titularul contractului i celelalte

persoane majore care sunt chiriaşi. ,
Clauzele din acest contract se completează cu normele de drept civil, comercial şi fin: ciar şi cu

celelalte prevederi legale.
Conform art. 1798 Cod civil, prezentul contract constituie titlu executoriu pentru urm rea chiriei,

restante.
Prevederile contractului de închiriere, varianta actualizată în 18.05.2017, îşi încetează

aplicabilitatea odată cu intrarea în vigoare a variantei noi a contractului.
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LOCATAR,
BRADU MIRELA

r~\

S.C. LOCATIVA SA 80TOŞĂiJi
VIZAT PENTRU CONTROLFINANCIAR I

PREVENTIV I
Semnatura: EfI NI". i

Data: ...,"""O't.."Q.5:..... An~U(ll~

LOCATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
ee. Carmen Achiţei !y
OFICIULJ7WP"'"' ...... ~

ŞEF SERVICIU A.L., ~
ing. Mihail Simionescu r-
BIROU V.C.L.S.C.,

ÎNTOC~l

DIRECTOR GENE.~",l'

ing. Florinel Gornea

mxCHIRII vers. I.I

Prezentul contract s-a încheiat în 3 (trei) exemplare din care unul pentru chiriaş, nul pentru
ANAF şi unul pentru Locator. Toate exemplarele sunt considerate originale şi au aceeaşi forţă I robantă în
faţa legii.



Anexa 2 din 04.04.201~ parte
integrantă din contractu',' de închiriere

verif;G~)1I1
............... ';"~~;:':':~

fi "" . "'t ,,"", înregistrat la nr.2306 dir 18.05.2017-.. ~.. ')7

u \ .: r Codul nr.a " - »
<il < "'"7/ ' J!1 Rolul nr, ,

1L@'::.t " '•. '-' o
~~... 1 \~'Jf ."",, ţ' lip./, c,

!} ''1 Cake tOJ-l 10. 0;\) /ro
. FIŞA

~. /1. 'if>Jep ,Jp 6)lL.-JofoJlflsuprafeţei locative închiriate în:

Municipiul (oraşul, comuna) BOTOŞANI,sectorul ........., strada TUDOR VLADIMI~,ESCU nr, 2C
bloc, scara, corpul ..........., situata la nivelul (etajul 1) , apart. , încălzirea 2) DA, apa curent 3)DA,
canalizare 4) DA, instalaţiaelectrica 5) DA, construire din materiale inferioare 6) NU.

-A-

Date privind locuinţa Închiriată

Nr. Denumirea lucrării 7)
Suprafaţa În folosinţă

crt. (mp) exclusivă comu ă

O 1 2 3 4
1. CAMERĂ 11.38 0.00 o.od
2. CAMERĂ 10.50 0.00 0.00

Subtotal grupa Suprafata locuibila tarif baza 21.88 0.00 0.00
1. BUCĂTĂRIE 5.20 0.00 0.001

.
2. HOL 13.75 0.00 0.00

3. DEBARA 13.79 0.00 0.001

4. BAIE 3.65 0.00 0.00

Subtotal grupa Depeudinte 36.39 0.00 0.00

Total general 58.27 0.00 0.00'

\

"

1)Subsol, etaj, mansardă, alteniveluri
2) Centrală, sobă cu gaze,altemijloace deîncălzire

3) în locuinţă, in clădire, În curte, În stradă

4) Idem
5) Dasau nu
6) Dasaunu
7) Cameră, hol, oficiu,baie, vestibule,cămară, WC, debara, tindă, culoare, magazie, şură, şopron etc.

mxCHIRII vers. i.fu. pagina 1
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Anexa 3 din 04.04.2019 parte integrantă

din Contractul de închiriere îi egistrat la
~/T1t'r~. % Nr.2306/ 18.05.2017- y-{ ro ;.;,.----

o - l>

<J1W~e.':{~ FIŞA DE CALCUL •
PENTRU S [BIT) A CHIRIEI LUNARE A LOCUINŢEI DEŢINU rE

DE CHIRIAŞUL BRADU MIRELA

Strada TUDOR VLADIMlRESCU nr. 20, sc. etaj ap.

Nr.
Elemente componente pentru calculul chiriei

Suprafaţa Tarif (Iei/mp)/ Suma
crt, (rnp) Procent (c 1.2 x col.3)

O 1 2 3 4

1. Suprafaţa locuibilă plătită cu tariful de bază 21.88 0.84 18.38

Reducerea cu 15% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa

2. locuibilă a camerelor situate la subsol sau în mansarde aflate
direct sub acoperiş.

Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa

3. locuibilă a locuinţei lipsite de instalaţii de apă, canal,
electricitate sau numai de unele dintre acestea.

Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa

4. locuibilă a locuinţei construită din materiale inferioare, paiantă,

chirpici.

5. TOTALI 18.38
Dependinţelelocuinţei (bucătărie, cămară, baie, debara, oficiu,

6. vestibul, culoar, verandă, chicinetă, antreu, tindă, coridor, 36.39 0.34 12.37
closetul din interorul apartamentului, marchiză).

Alte dependinţe ale locuinţei: terasă acoperită, logia, boxa,
7. piviniţa, beciul, spălătoria şi alte dependinţe în folosinţă •

exclusivă.

8. TOTAL II I 30.75
Curte şi grădină aferentă locuinţei închiriate (cotă parte

9. determinantă proporţional cu suprafaţa locativă deţinută în
exclusivitate de locatarul principal)

10. Coeficient zonal B 30.75 2.50 76.88
II. TOTAL III 76.88

12.
Nivelul maxim al chiriei pentru locuinţă nu poate depăşi 15%
din venitul lunar pe familie

13. Chirie handicap (L. 359/2009) 0.00
14. TOTAL CHIRIE 0.00

Valabil până la data 24.04.2021.

Chiriaşul se obligă să comunice în termen de 30 de zile locatorului orice modificare produsă în venitul net al
familiei sale. sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere.

LOCATOlf ._....._.'ţJ)J.
i\-R '

I~.J.....................................,.......:0.J.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
Str.PiaţaRevoluţieiIIr.1 Cad Postal 710356 E-lIlail:prilllaria@prilllariabt.ro

Tel/Fax:0231.511 712/0231.531595

Cod document: 1'-26-0.

CĂTRE, I
Bradu Mirela - Str. T. Vladimirescu nr. 20 BOTOŞANI I

În conformitate cu prevederile art, 40 alin.(l) coroborate cu cele ale art.I 15 alin.(6)1
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi!
completări le ulterioare, vă înaintăm alăturat, Hotărârea nr. 258, adoptată de Consiliul Local ai
Municipiului Botoşani, în şedinţa din data de 31.10.2017.

SEC'r..ETAR,
na Gina Georgescu

aprobată prin Legea nr.24J/200l. cumodificărftesi cOITloietări!ell!ÎlCri,,"rf' "",1777 ",., 17Q1 ",., IQ')Q



,,.,

ROMANIA 1

JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
Ia HCL n r, 258 din 31 octombrie 20 7

Nr. Nr. contract
Numele şi prenumele Adresa I

CIi. închiriere
1. 2275/2017 Borcoi Alin SIt. 1. Elefterescu nr. 16, ap. 28 ,

I
2. 2293/2017 Luca Livia Florentina Adrian Adamiu nr. 10, sc.B, ap. 12

,

I
3. 2306/2017 Bradu Mirela Tudor Vladimirescu nr. 20

,

I

4. 2318/2017 Satcau Raluca Maria Aleea Decebal nr. 1, se.A, ap. 20
I

5. 2319/2017 Melniciuc Elisabeta Ioana SIt. 1. Elefterescu nr. 16, ap. 33 I

--t

PREŞEDINTEDE ŞEDINŢĂ,
Consilii r, Cătălin Boboc

CONTRASEI\1NEe,.ZĂ,

Secretar, O~?{rtâGeorgescu
. 6\)',\



ROMÂNIA
JUDETUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI

Piaţa Revoluţieinr. 1 Cod Postal- 710236 Cod Fiscal-3372882
Tel/.Fax: 0231.502200 I 0231:531.595 site: www.prlmarlabt.ro e-mall: prlmarla@primariabLro

NI'. 9335/24.04.2017

CATRE
SC LOCATIVA SA Botoşani

Urmare adresei dumneavoastră nr. 2776/2017 vă comunicăm faptul că n
conformitate cu BCL nr. 366/21.12.2015, art.1 alin. (3) se aprobă repartizarea în regim e
urgenţă pe o perioadă de 12 luni a spaţiului situat în Str. Tudor Vladimirescu nr. 20 (identific t
în adresa dumneavoastră mai sus menţionată), numitei Bradu Mirela condiţionat de achitarea a
zi a sumelor restante la plata chrieişi a furnizorilor de utilităţi precum şi a efectuării lucrăriI r
necesare amenajării acestui spaţiu, în caz contrar prezenta îşi pierde valabilitatea; spaţi I
urmând a firepartizate unei alte familii.

Secretar

Ioan Apostu

Şef Serviciu cre
Ciubotaru Iulian

~





•

- chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau' împiedică
folosirea normală a locuinţei;

- chiriaşul, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urmă le-a ngăduit, în
orice mod, folosirea, deţinerea sau accesul în locuinţă, fie au un comportame t care face
imposibilă convieţuirea, fie împiedică folosirea normală a locuinţei, dacă ace te fapte au
fost sancţionate cu amendă potrivit Legii 61/1991 de cel puţin trei ori, iar sancţiunea

contravenţională a rămas definitivă prin necontestare sau prin hotărârea instan ei;
- chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale;

Evacuarea chiriaşului se face numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, cesta fiind
obligat să plătească chiria prevăzută în contract, până la data execuţiei efective a hotărârii de e acuare.

Contractul încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de că re titularul
contractului sau de la data înregistrării decesului, dacă persoanele îndreptăţite prin lege nu u solicitat
locuinţa.

Locatorul are obligaţia de a introduce acţiune în rezilierea contractului de închiriere Ş evacuarea
chiriaşului din spaţiul locativ în cazul neachitării chiriei cel puţin 3 luni consecutive, precum şi în cazul
în care locatarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile de plată a contravalorii serviciilor de fumizare pă rece şi

canalizare, apă caldă menajeră, energie termică, gaze naturale, iluminat părţi de folosinţă c mună, alte
cheltuieli aferente folosinţei comune, cu o întârziere de cel mult 60 de zile calendaristice, cal, ulate de la
scadenţa celei de-a treia luni restante în plată.

Art. 18 Alte clauze stabilite de către părţile contractante:
Contractul se reziliază de drept prin simpla notificare scrisă aLOCATORULUI.
Comunicarea notificării se poate face şi prin afişarea la imobilul ce constituie obiectul î chirierii.
În litigiile generate de neplata chiriei răspund în solidar cu titularul contractului i celelalte

persoane majore care sunt chiriaşi.

Clauzele din acest contract se completează cu normele de drept civil, comercial şi fin ciar şi cu
celelalte prevederi legale.

Conform art. 1798 Cod civil, prezentul contract constituie titlu executoriu pentru urm- ir~a chiriei
restante.

Prevederile contractului de închiriere, varianta actualizată în 18.05.2017, îşi încetează

aplicabilitatea odată cu intrarea în vigoare a variantei noi a contractului.

LOCATAR,
BRADU MIRELA

(!p\
LOCATOR,

ŞEF SERVICIU A.L., c/
ing. Mihail Simionescu r:

DIRECTOR GENE:AAf/JlJd'lrtUrtifJ
ing. Florinel Gornea

DIRECTOR ECONOMIC,
ee. Carmen Achiţei J

(7)
'1.;"", ""'-.'. ~
/'

Prezentul contract s-a încheiat în 3 (trei) exemplare din care unul pentru chiriaş, nul pentru
ANAF şi unul pentru Locator. Toate exemplarele sunt considerate originale şi au aceeaşi forţă robantă în
faţa legii.

BIROU V.C.L-S.C.,

ÎNTOC~~

mxCHIRII vers. 1.1

S.C. LOCATIVA S.A. BOTOŞA;:~I .
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR;

PREVENTIV I
Semnătura: !fi Nr. 1

Dala: O.J Q.5. An0LdRl~
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Anexa 1 din 25,04.2018 arte
integrantă din contractul de închiriere
înregistrat la nr.2306 din 18.05.2017
Codul nr.

r~ Rolul nr.
,,'1' .c., <"1>

~A~
~-ţ>o -- r

~'

<Il P
iWt:t/&'P.ffE]fUI,

FIŞA1 ,,'&OIO$~
suprafeţei locative închiriate în:" "'---

Municipiul (oraşul, comuna) BOTOŞANI, sectorul ......... , strada TUDOR VLADIMIRi SCU nr. 2C
bloc, scara, corpul ........... , situată la nivelul (etajul 1) , apart, , încălzirea 2) DA, apa curenta 3)DA,
canalizare 4) DA, instalaţia electrică 5) DA, construire din materiale inferioare 6) NU.

- A-

Date privind locuinţaÎnchiriată

"'
Nr. Denumirea lucrării 7)

Suprafaţa În folosinţă

crt. (mp) exclusivă comună

O 1 2 3 4

I. CAMERĂ 32.75 0.00 0.00
Subtotal grupa Suprafata locuibila tarif baza 32.75 0.00 0.00

I. HOL 12.45 0.00 0.00
Subtotal grupa Dependinte 12.45 0.00 0.00

Total general 45.20 0.00 0.00

1) Subsol, etaj, mansardă, alte niveluri
2) Centrală, Sobă cu gaze, alte mijloace de Încălzire

3) În locuinţă, în clădire, în curte, în stradă

4) Idem
5) Da sau nu

G
6) Da sau nu

'h7) Cameră, hol,oficiu, baie, vestibule, cămară, WC, debara, tindă, culoare, magazie, şură, şopron etc.

mxCHIRII vers.~t~ pagina J



FIŞA DE CALCUL
BILIREA CHIRIEI LUNARE A LOCUINŢEI DEŢINl TE

DE CHIRIAŞUL BRADU MIRELA

i)~;'C"~
t0. />_ 1.:~ .. <i'~"" -?fP

EN(L~Sl>''U \___ r0./ p

~
~ţiAnnilfdliU'

1 ~-,
SOrosi'-

=Strada TUDOR VLADIMIRESCU nr. 20, se. etaj ap.

Anexa 1 din 25.04.2018 pa4e integrantă
din Contractul de închiriere, nregistrat la
Nr.2306/18.05.2017

o 1

Tarif (Iei/mp)/ Suma
Procent ( bl.2 x col.3)

Nr.
crt,

Elemente componente pentru calculul chiriei
Suprafaţa

(mp)

2 3 4
1. Suprafaţa locuibilă plătită cu tariful de bază

Reducerea cu 15% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa

2. locui bilă a camerelor situate la subsol sau în mansarde aflate
direct sub acoperiş.

Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa

3. locuibilă a locuinţei lipsite de instalaţii de apă, canal,
electricitate sau numai de unele dintre acestea.

Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa

4. locuibilă a locuinţei construită din materiale inferioare, paiantă,
chirpici.

5. TOTALI
Dependinţelelocuinţei (bucătărie,cămară, baie, debara, oficiu,

6. vestibul, culoar, verandă, chicinetă, antreu, tindă, coridor,
closetul din interorul apartamentului, marchiză).

Alte dependinţe ale locuinţei: terasă acoperită, logia, boxa,
7. piviniţa, beciul, spălătoria şi alte dependinţe în folosinţă

exclusivă.

8. TOTALII
Curte şi grădină aferentă locuinţei închiriate (cotă parte

9. determinantă proporţional cu suprafaţa Iocativă deţinută în
exclusivitate de locatarul principal)

10. Coeficient zonal B
I I. TOTAL III

Nivelul maxim al chiriei pentru locuinţă nu poate depăşi 15%
12. din venitul lunar pe familie
13. Chirie handicap (L. 359/2009)
14. TOTAL CHIRIE

32.75

12.45

31.74

0.84

0.34

2.50

27.51

27.51

4.23

31.74

79.35
79.35

79.35
Chiriaşul se obligă să comunice în termen de 30 de zile locatorului orice modificare produsă în venitul n t al
familiei sale. sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere.
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A . 9 Chiriaşul are dreptul să achite chiria şi Îl1 avans, însă nu mai mult de perioada anului
calendaris ic.

Ar. 10 Primirea - restituirea cheilor pentru locuinţa ce face obiectul contractului de închiriere
se face la ocul unde este amplasată locuinţa, odată cu semnarea contractului şi de către chiriaş.

A 1. 11 Obligaţiile proprietarului :
să predea locuinţa în stare corespunzătoare;

repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi funcţionalitate a
clădirii pe toată durata închirierii;
alte obligaţii rezultate din prevederile legale de reglementare în materie.

Ar . 12 Obligaţiile chiriaşului:

să plătească chiria în cuantumul şi la termenul prevăzut în contractul de închiriere;
să execute lucrări de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii

şi instalaţii din folosinţă comună şi din folosinţă exclusivă;

să efectueze reparaţii la elementele 'de construcţii şi instalaţi"! deteriorare ca urmare
a folosirii necorespunzătoare de către chiriaşi;

să asigure curăţeniaşi igienizarea locuinţei şi la părţile de folosinţă comună pe
durata contractului de închiriere;
alte obligaţii, ce reies.din legislaţia în vigoare;
să asigure respectarea normelor legale privind paza şi stingerea incendiilor;
să plătească asociaţiei de proprietari şi furnizorilor de utilităţi contravaloarea
serviciilor prestate de acestea: apă rece şi canalizare, apă caldă menajeră, energie
termică, gaze naturale, iluminat parte de folosinţă COIDlUiă, alte cheltuieli aferente
folosintei comune;
să nu subinchirieze locuinţa în parte şi in tot;
să nu cesioneze eontractul de închiriere;
să nu efectueze modificări in partea de construcţii şi de instalaţii;

să comunice in termen de 30 de zile locatorului orice modificare produsă în venitul
net al familiei sale, sub sancţiunea rezilierii contractului de inchiriere.

Al t. 13 Inventarul obiectelor şi dotărilor aferente imobilului ce face obiectul închirierii
. - . M~ '" A:;-',.l\ ""'.d)["},.l\,.·"""n'este urma orul CI[), .,:{·.Ci f"" f.'.f ·f.. j. 0.1'1 ""'" .1, .I'.. n:ţ.t:: .f. ·c;l.. ··· .. ········· .. ···· .. · .. · ..

r I

A 1. 14.Valabilitatea contractului expiră la ....?--5:..'.Q.e.., .'?O./!1.-. . Prezentul contract poate fi
prelungit, rin acordul părţilor sau prin efectul legii (prin act adiţional).

A 1. 15 Părţile stabilesc folosirea exclusivă in comun a părţilor aflate în coproprietate,' după
cum urm ază: ;,:.. : , : ,:..:.. 1 ..
.....................W.N.T.a RM fi..~f.\ :$u.f;:f<.f',.Ţ.c.(. ei.· ·· ··.····.··.··.·· ..
.........................................._ ' L ..: .

A 1. 16 Împreună cu titularul contractului vor locui şi următoarele persoane:
••••••••••• , ••••• ,-o ••••• '.'.: ••••• -, •••• , •••••• r." •••......•.......•.... \ /•......•... ,.•••.••. -t- °I········· , .

.......... - cOM'F.O~.M :=fi.G,4 MeMl.'OR.{(. De -t» /4(4[ ..
r

ascenden . şi descendenţi,
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aV,"fi~'~ Anexa parte integrantă din contra tul de
. · ...r.• ~ .. L..("t~ închiriere înregistrat la nr. .ll..s:...... ...\ ...........~.,.... /~..... ~ '\' .........

.v- k.'''''' ":"". din ."........ ,..l.tLD.6..::<.D.QiJ,.......1-....\ , ••f:';.'1:.T<'J.r::-i' '-:. \\ .
I Jc::,~,\~},! Codul nr. ............................... "......" .........

,','J.~tti/[jJ:Jl; (A~~' ) Rolul nr....."." ....." ...."...." ............. .........
1).. • i ~. l'.~':-//
'. ':~~:~d:;;-~ ... ~..

FIŞA

suprafeţei locative închiriate în:
\

M ." I(1 ) P"" "i' C' ,;> f.\-N..I lumCIplU oraşu, comuna .....~""..'"."..'-.J/• •• • , ......... " .......... sectoru ......"........"..."....... .........
d ,tţ,k, z: x4-q"j \>.lUt ce- L, E;;,u. ~ r f'J () blstra a. .. ..{...... o"; .".. • •••••• 1:... ~ •• -. .... ••.•• o •••• '.0 .... 0.0 •••••• o•• 0.0. o.........Dr.. ili.,J. • .. ,' ac ...".... .........

scara ....."...... '" corpul ............ "..."." .." ... situaţia la nivelul (etajul')., ...".............. , apart. "....".....
.. ălzi 2) e: I?€ _3) hit li 4) b.* ' lati l . 05)!TIC Zirea ,,,.,, ....:::ll!l. .. .. apa curenta ................ ".... cana Izare ........ . ...... msta aţia e ec nea
........ ".."....b~;..".."... construire din materiale inferioare") ...." ....J:-!.i!. ..........................".,...... " .... " .........

-A-

Date privind locuinţa închiriată

Nr. Denumirea lucrării7) Suprafaţa În folosintă
ert. Imn) exclusivă corn nă

O 1 2 3 4
'""' 26 ,,22C,A-1't1Etfi

e .{il""J 1; i2.ţ,"" C; rT<'jf,/J..,) J

'-' 6,'r:?JD(- A ~ cA I:',~ dI.'~c R
.; of'fl-L ff-J?', '10!

f")-Â IF (1 2'1"" -,
H';; l., :"'. f(9
HoL C, , (.} i.
\1 ti: P l't),) l,A

I

,1 It:)
rrrrr s ! ,,2;); q:;

f

Suprafaţa curţii şi grădinii

1) Subsol, etaj, mansardă, alte niveluri ~

2) Centrală, sobă cu gaze, alte rnijlace de Încălzire

3) În locuinţă, în clădire, în curte, în stradă

4) Idem idem
5) Da sau nu
6) Da sau nu
7) Cameră, hol, oficiu, baie, vesribule, cămară; WC, debara, tindă, culoare, magazie, şură, şopron etc.

\
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"'ituJaml contractului de închiriere şi membrii de familie care locuiesc împreună cu acesta'")

Capacitarea pe care
o .U\': membrul de Unitatea

Nr.
~ urnele şi prenumele

familie în raport cu Anul
unde Adresa Salariul

crt. titularul naşterii
contractului de lucrează ,

tnchinere")

O 1 2 3 4 5 6

r~
\ I

I~ lP f ep-ox 'i?1t~ I :nfI \J rMU U(.. 6/...t3t A TI 'TuLJ RJ I itMC>/O"1< '::,RL

'IV
\

m~ J~f k? FoRt'1eN~-*L /<0132, t/A(.(LlC VM..13b "'':lor
-3

,
'PETRu ~t 199 '.3

leRo j(; \?, t10 '1q t?Fb s li il CII,{ e.- VLft't>. ,'/'CIPC x 6R.L

0
\ ,

Mf1&nA LEt-/1 1'-\ ol2ft P~q~ frR'\'(1 t\-t-.b* ~2fJţ) t+Ac<~e.- 1Mt\·\<.IIt

/"

/'
V

~
.-/

.,/

~
/

->
.>

/"

.>
/'

./'

1ROPRIETA~ ... c~~
.cl-it:~ ..................................... .. .............................. .0 ..............

1 I - ..... (0 1 o;{; 1 2.0/7'ata comp etam. zIUa .............. una ..............................anu .................

8) e completează cu membrii familiei consideraţi ca atare potrivit nrt. 15 din Legea nr. 511973
, 9) S ţ, soţie, tiu, fiică, precum şi părinţii soţilor înrreţlnuţjde aceştia (tată. mamă, soacă, socru),

NOTĂ:
- fi a se completează la Încheierea contractului de închiriere sau ori de câte oii apar modificări la

c p.AsauB.
" R~l1duli]e, coloanele şi rubricile necompletate se vor bara cu o linie. Nu se admit nici un fel de

Ş ersături, corecturi, suprapuneri etc.
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Anexa .. J .... parte integrarit~':"d{\ ă din
l ..... r t~~~ ) \.
•. 0 r--_I .-, Contractul de închiriere înregis rat la110 1:';;-'::':::;:1 .., 1
I,n,,---r r~ r,-. Nr. :l./fJl..I,.....l.{)..'..o..fJ.~.~. ..0....>.\ !~·I;fJ~;~r,r/;>~~; (:" "/;,-~"'t
'\ ,,'," "Il> (j!:._:,..,..~;;," !

\ r- i ."

>~~?~:~~~~?~\/ FIŞA DE CALCUL
PENTRU STABILIREA Cl\IRIEI LUNARE A LOCUINŢEI DEŢINUTE

DE CHIRIAŞUL o ..B!J..'!1.1tCl"UC"'''I>O..lS~r~t~".n..uo ...... o .............. " .......•....".., ... <t ..........

'6 f P" \ A-L!:::X tl-tJ l> R11 e..t:{.,.. 'B-ul-J ~R, ,2-0
Nr. Elemente componente .pentru calculul chiriei

Suprafaţa Tarif Sumr
crt. (mp) (lei/rnp) (col. 2 x c 1. 3)

O 1 2 3 4
1 Suprafata locuibilă plătită cu tariful de bază c,y u« rr>9!A fI:t ţ. J

Reducerea cu 15% a tarifului de bază ce se aplică
f

2 la suprafata locuibilă a camerelor situate la 'subsol
sau în mansarde aflate direct sub acoperiş.

Reducerea cu 10% a tarifului de bazăce se aplică

3
la suprafaţa locuibilă a locuinţei lipsite de instalaţii

de apă, canal, electricitate sau numai de unele
dintre acestea,
Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică

4 la suprafaţa locuibilă a locuinţei construită din
materiale inferioare, paiantă, chirpici.

5 TOTALI (rd ;li(. P)
Dependinţelelocuinţei (bucătărie, cămară, baie,

6
debara, oficiu, vestibul, culoar, verandă, chicinetă, Q~' rf) "'J. ~ ../?,Ihantreu, tindă, coridor, closetul din interiorul 2?:li f . f :.J

apartamentului, marchiză).
__o. .._-

Alte dependinţe ale locuinţei: terasa acoperită,

7 logia, boxa, pivniţa, beciul, spălătoria şi alte
dependinţe în folosinţăexclusivă.

8 TOTALH(rd fhh G-
ICurte şi grădină aferentă locuinţei închiriate (cotă

9
parte determinantăproporţional cu suprafaţa

locativă deţinută în exclusivitate de locatarul
principal).

10 Coeficient zonal 'P1 .: :2 ?j iG0 1".6
11 TOTALIII(rd

12
Nivelul maxim al chiriei pentru locuinţe nu poate

Ih~ wo-l, '1depăşi 15% din venitul lunar pe familie 1/ t; 110':;6 ,
13 TOTAL CHIRIE = - N;'!1/'

I

• Chiriaşul se obligă să comunice în termen de 30 de zile locatorului orice modificare produs în
venitul net al familiei sale, sub sancţiunearezilierii contractului de închirieire.

......•...::-~~~~~~~........
o ~

W
CHIRIAŞ,

~-~--.'-
.. ~O .. O ...... O" ...................................................



Art.l7 Rezilierea contractului de închiriere. înainte de termenul stabilit se face:
a) la cererea chiriaşului, cu condiţia notificăriiprealabile. într-un termen minim de 60 de zil
b) la cererea locatorului, an~nci când:

chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv;
chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care e te situată

aceasta, instalaţiilor,' precum şi oricăror alte bunuri aferente lor sau dacă

înstrăinează fără drept părţi ale acestora;
chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică

folosirea normală a locuinţei;

chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale;
Evacuarea chiriaşului se face numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile,

acesta fiind obligat să plătească chiria prevăzută în contract; până la data execuţiei efective hotărârii

de evacuare.
Contractul încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către

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

Locatarul are obligaţia de a introduce acţiune în rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea
chiriaşului din spaţiul locativ în cazulneachitării chiriei cel puţin 3 Juni consecutive, precum şi în cazul în care
locatarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile de plată a contravalorii serviciilor de furnizare apă rece şi can lizare, apă
caldă menajeră, energie termică, gaze naturale, iluminat părţi de folosinţă comună, alte cheltui li aferente
folosinţei comune, cu o întârziere de cel mult 60 de zile calendaristice, calculate de la scadenta cele de-a treia
luni restante în plată.

Art. 18' Alte clauze stabilite de către părţile ccntractante:
Contractul se reziliază de drept prin simpla notificare scrisă aLOCATORULUI.
Comunicarea notificării se poate face şi prin afişarea la imobi1ul ce constitui obiectul

închirierii.
În litigiile generate de neplata chiriei răspund în solidar cu titularul contractului Ş celelalte

persoane maj ore care sunt chiriaşi.

Clauzele din acest contract se completează Cu normele de drept civil, comercial şi ll1anciar şi

cu celelalte prevederi legale.
Conform art, 1798 Cod civil, prezentul contract constituie titlu executoriu pentru urmărirea

. chiriei restante.
Art. 19 Prezentul contract s-a încheiat în 2' (două) exemplare din care unul pent u chiriaş.

Toate exemplarele sunt considerate originale şi au aceeaşi forţă probantă în faţa legii.

.1

LOCATOR,

ŞEF SERVIC~\A.F.L.

sing. corn~~rtrei

BIROU CON;RA\T-

ÎNTOC~~
h~I\'«u4 f/!J,IJ!ĂA-.

LOCATAR,





rt, 9 Chiriaşul are dreptul să achite chiria şi în avans, însă nu mai mult de perioada anului
calendar' tic.

rt. 10 Primirea - restituirea cheilor pentru locuinţa ce face obiectul contractului de închiriere
se face 1 locul unde este amplasată locuinţa, odată cu semnarea contractului şi de către chiriaş.

rt. 11 Obligaţiile proprietarului :
să predea locuinţa în stare corespunzătoare;

repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi funcţionalitate a
clădirii pe toată durata închirierii;

alte obligaţii rezultate din prevederile legale de reglementare în materie.

A t. 12 Obligaţiilechiriaşului :
. să plătească chiria în cuantumul şi la termenul prevăzut în contractul de închiriere;

să execute lucrări de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii

şi instalaţii din folosinţă comună şi din folosinţă exclusivă;

să efectueze reparaţii la elementele 'de construcţii şi instalaţii deteriorare ca urmare
a folosirii necorespunzătoare de către chiriaşi;

să asigure curăţenia şi igienizarea locuinţei şi la părţile de folosinţă comună pe
durata contractului de închiriere;
alte obligaţii ce reies.din legislaţia în vigoare;
să asigure respectarea normelor legale privind paza şi stingerea incendiilor;
să plătească asociaţiei de proprietari şi furnizorilor de utilităţi contravaloarea
serviciilor prestate de acestea: apă rece şi canalizare, apă caldă menajeră, energie
termică, gaze naturale, iluminat parte de folosinţă comună, alte cheltuieli aferente
folosinţei comune;
să nu subinchirieze locuinţa în parte şi în tot;
să nu cesioneze contractul de închiriere;
să nu efectueze modificări în partea de construcţii şi de instalaţii;

să comunice în termen de 3Ode zile locatorului orice modificare produsă în venitul
net al familiei sale, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere.

rt. 13 Inventarul obiectelor şi dotărilor aferente imobilului ce face obiectul închi.rierii
este un ătorul : CO!'f.T.o~~1 f /. 0.il :;;;"wf)R.l'\Ft': .T'.err. ..

f I

...................................................... , , ' , ..
••• 0.0 ••••••••• 0'0 •• ' ',••- •••••••••••••.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••

rt. 14. Valabilitatea contractului expiră la ....?--5:.... '!;J/;.., .~.I!t-. .Prezentul contract poate fi
prelung' . prin acordul părţilor sau prin efectul legii (prin act adiţional).

rt. 15 Părţile stabilesc folosirea exclusivă în comun a părţilor aflate în coproplietate,· după
cum un ează: ;,:... '':':''', : ;;.;.: ! _ ..
............. W.Rt:a RM ""./. htl $t,I..f>,f?:f'J.r.c.(. F.:'iJ:-:I ..

...... - 1 / .

rt. 16 Împreună cu titularul contractului vor locui şi următoarele persoane:
.. , : ;; , . . \.ţ, '1·' .,................•..........

.... .cO'M.'F.O~.M ::t.r.M: Mf:IYI.'i?;Rj( Dt': -f'Jl: }q.f4.E: .
. f .

ascende ţi şi descendenţi,



I Anexa parte integrantă din contractul de
închiriere înregistrat la nr..,fU51..
din ./.lLoE...::w.o.6 .
Codul nr ..
Rolul nr. .

FIŞA

suprafeţei locative închiriate în:
\

M ... I(1 ) P"0Tc"?Jf.\.hll 1umclplU oraşu, comuna ,"' r; '-\ sectoru ..
d 1/:,1- -'''4.''II~ il r» .•~ I I":c, 'fi I '7 CI blstra a. ..~c.,J; ~'f'{I.:-J'. i>- '':.AIl..•.. ··s."......'t:...\...'1 •••·~.,.,.·N · ··.· nr. .~.u , ce .

scara , corpul situatia la nivelul (etajul') , apart .
, - r., 2 ? Q..",:- -3' tA . 4 'l-.. Jl . . . -5
încălzirea ) ;;::0.\:.1""' apa curenta ) P.JtI canalizare ) ~~ instalaţia electrică )

\-. ~ . di . 1 . feri 6) k \ il..................M~"' construire ITI materia e ITI enoare \01 ..

-A-

Date privind locuinţa închiriată

Nr.
crt.
o

Denumirea lucrării")

1

,,.
e. fii"') S j~-li

&AIF
tt ('; 1..
HoL

Suprafaţa

(mp)
2

t I' '),,,
f.O i '..-'0

l'.It:)

În folosintă

exclusi vă comună

1---+-------72.'/"fl./

Suprafaţacurţii şi grădinii

1) Subsol, etaj, mansardă, alte niveluri
2) Centrală, sobă cu gaze, alte mijlace de Încălzire

3) În locuinţă, În clădire. Încurte, 'În stradă

4) Idem idern
5) Da sau nu
6) Da sau nu
7) Cameră, hol, oficiu, baie, vestrbule, cămară, WC, debara, tindă, culoare, magazie, şură, şopron etc.
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Titularul contractului de închiriere şi membrii de familie care locuiesc împreună cu acesta")

Capacitatea pe care
o are membrul de Unitatea

Nr.
Numele şi prenumele

familie în raport cu Anul
unde Adresa Salariul

crt. titularul naşterii
contractului de lucrează

tnchittere'')

O I 2 3 4 5 6
\

ihUL> l SI lP /t;:P.OK 'OiH) /?-2JI :OU/it'tUUe.... G-I-Et A RJ I (!M\>r;)( ""RL
\

n-î~ l~fLR FORCt\i?NtJ.';kL liOI?J2- ~l! tiACll.!C vl'tU31- "'J6f,
'PETRu

1\

';
(El(or::: P-t10 qq li-3 pU MAC\\,(C-. ~L./l-);,- 'Fit ~qCj 't'</Ptx 6R.L

0
\ ,

Mt1(;bALE~ ~q~ fRl 'd 1\- NJ* f(2J)~1} rfAC-(1)e..- iMt1'!<AfI l'-Io12A l

/
.>

..-/

.>
/

,/'

~-

V
/

~
V

.>
/

V
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Data completării: ziua ../0......... .luna ........J!.;t................anul ......?1?uf.

8 Se completează cu membrii familiei consideraţi ca atare potrivit art, 15dinLegea ur, Sl1973
, 9 Soţ, soţie, fiu, fiică. precum şi părinţii soţilor întrcţinuţi de aceştia (tată, mamă, seacă, socru)

N01 Ă:

- fişa se completează la încheierea contractului de închiriere sau ori de câte ori apar modificări la
cap. A sau B.

- Rândurile, coloanele şi rubricile necompletate se vor bara cu o linie. Nu se admit nici un fel de
ştersături, corecturi, suprapuneri etc.
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,'. ~f ~1;;;:â'8~" \ ..I{(1 I "<" ,.' • Contractul de închiriere îruegis rat la
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FIŞA DE CALCUL
PENTRU STABILIREA C~IRIEILUNARE A LOCUINŢEI DEŢINUTE
DE CHIRIAŞUL o ••B!J.t\..tn:.t.l.tC.....iSo~.~.~ ••o.o.........o ...o.o.......ooo....o.............

'67 P"l \ A-U;:X,,4.u h. R1# e.t: i: Ru~ '1'-1I R. ,2-0
Nr. Elemente componente .pentru calculul chiriei

Suprafaţa Tarif SumJ

crt. (rnp) (lei/rnp) (col.2xc 01. 3)

O 1 2 3 4
1 Suprafaţa locui bilă plătită cu tariful de bază r;., f) ut; rf) Ol. F;::t It 1

Reducerea cu 15% a tarifului de bază ce se aplică

2 la suprafata locuibilă a camerelor situate Iasubsol
sau în mansarde aflate direct sub acoperiş.

Reducerea cu 10% a tarifului de bazăce se aplică

3
. la suprafaţa locuibilă a locuinţei lipsite de instalaţii

de apă, canal, electricitate sau numai de unele
dintre acestea.
Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică

4 la suprafaţa locui bilă a locuinţei construită din
materiale inferioare, paiantă, chirpici.

5 TOTAL 1 (rd
1---

n.;( A J
Dependinţele locuinţei (bucătărie, cămară, baie,

,

6
debara, oficiu, vestibol. culoar, verandă, chicinetă, 2~ OI!) cI)f ~) 1, J?,lhantreu, tindă, coridor, closetul din interiorul ' ~)! I

apartamentului, marchiză). - --..
Alte dependinţe ale locuinţei: terasa acoperită,

7 logia, boxa, pivniţa, beciul, spălătoria şi alte
dependinţe în folosinţă exclusivă.

8 TOTAL U (rd --'-------'-._--. (;,f) ţ~~
Curte şi grădină aferentă locuinţei închiriate (cotă

..-

9
parte determinantă proporţion al cu suprafaţa

locativă deţinută în exclusivitate de locatarul
principal).

10 Coeficient zonal ~..:: :2 1 J.:.-; IGt; {9:,
11 TOTAL III (rd

12
Nivelul maxim al chiriei pentru locuinţenu poate

1:: ~ ro oi,depăşi 15% din venitul lunar pe familie \1 ::.:.l1o/j6 O
13 TOTAL CHIRIE = '- li~'lh ?l..

I

• Chiriaşul se obligă să comunice în termen de 30 de zile locatorului orice modificare prod să În
venitul net al familiei sale, sub sancţiunea rezilierii contractului de închirieire.

.....•..••~~~~~~~~........ ~
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' ..-_. ---...,

..&"&~" ..oo ..... & ...... " .............. " ........ "o•• ,, •• ,," ....



Art.I? Rezilierea contractului de închiriere.înainte de termenul stabilit se face:
a) la cererea chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile. într-un termen minim de 60 de zil
b) la cererea locatorului, atunci când:

chiriaşul nu a achitat chiria ce! puţin 3 luni consecutiv;
chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care ste situată

aceasta, instalaţiilor,' preCLUTI şi oricăror alte bunuri aferente lor sau dacă

înstrăinează fără drept părţi ale acestora;
chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică

folosirea normală a locuinţei; .

chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale;
Evacuarea chiriaşului se face numai pe baza unei hotărârijudecătoreşti irevocabile,

acesta fiind obligat să plătească chiria prevăzută în contract, până la data execuţiei efective a hotărârii

de evacuare. .
Contractul Încetează în termen de 3Ode zile de la data părăsirii domiciliului de către

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

Locatorul are obligaţia de a introduce acţiune În rezilierea contractului de închiriere Ş evacuarea
chiriaşului din spaţiul locativ În cazul neachitării chiriei cel puţin 3 luni consecutive, precum şi ÎI1 c zul În care
locatarul nu-şi Îndeplineşte obligaţiile de plată acontravalorii serviciilor de furnizare apă rece ş'i canalizare, apă
caldă menajeră, energie termică, gaze naturale, iluminat părţi de folosinţă comună, alte cheltui li aferente
folosinţei comune, cu o Întârziere de cel mult 60 de ziie calendaristice, calculate de la scadenta cel i de-a treia
luni restante În plată.

ArI. 18 Alte clauze stabilite de către părţile contractante:
Contractul se reziliază de drept prin simpla notificare scrisă aLOCATORULUI.
Comunicarea notificării se poate face şi prin afişarea la irnobilul ce constitui obiectul

inchirierii.
În litigiile generate de neplata chiriei răspund în solidar cu titularul contractului i celelalte

persoane majore care SLU1t chiriaşi.

Clauzele din acest contract se completează cu normele de drept civil, comercial şi 1 nanciar şi

cu celelalte prevederi legale.
Conform 811. 1798 Cod civil, prezentul contract constituie titlu executoriu pentru urmărirea

. chiriei restante.
ArI. 19 Prezentul contract s-a incheiat în 2' (două) exemplare din care unul pentţu chiriaş.

Toate exemplarele SlUJt considerate originale şi au aceeaşi forţă probantă în faţa legii.

LOCATOR,

ti
. ŞEF SERVICnV'A.F.L.

sing. comeâJl'\\~~etrei

11'
'(

BIROU CONTRA T-

O
ÎNTOCMIT, J

LOCATAR,





Chiriaşul are dreptul să achite chiria şi în avans, Însă nu mal mult de perioada anului

Ar .10 Primirea - restituirea cheilor pentru locuinţa ce face obiectul contractului de închiriere se face
la locul un e este amplasată locuinţa, odată cu semnarea contractului de către chiriaş.

A .11 Obligaţiile proprietarului:
--- ~--:'--săpredea locuinţa în stare corespuniătoare;'--'---

repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi funcţionalitatea clădirii pe
toată durata închirierii;
alte obligaţii rezultate din prevederile legale de reglementare în materie.

Ar .12 Obligaţiile chiriaşului:

să plătească chiria în cuantumul şi la termenul prevăzut în contractul de .închiriere;
să execute lucrări de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii ŞI

instalaţii din folosinţa comună şi din folosinţa exclusivă;

să efectueze reparaţii la elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate ca urmare a
folosirii necorespunzătoare de către chiriaşi;

să asigure curăţenia şi igienizarea locuinţei şi la părţile de folosinţă comună pe durata
contractului de închiriere;
alte obligaţii ce reies din legislaţia în vigoare;
să asigure respectarea normelor legale privind paza şi stingerea incendiilor;
să plătească asociaţiei de proprietari şi furnizorilor de utilităţi contravaloarea serviciilor
prestate de acestea: apă rece şi canalizare, apă caldă menajeră, energie termică, gaze
naturale, iluminat parte de folosinţă comună, alte cheltuieli aferente folosinţei comune;
să nu subînchirieze locuinţa în parte şi în tot;
să nu cesioneze contractul de închiriere;
să nu efectueze modificări în partea de construcţii şi de instalaţii;

să comunice În termen de 30 de zile locatorului orice modificare produsă în venitul net al
familiei sale, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere.

A t.13 Inventarul obiectelor şi dotărilor aferente imobilului ce fac obiectul închirierii este următorul:

CONFO FIŞEI SUPRAFEŢEI

A t. 14 Valabilitatea contractului expiră la 27.06.2020. Prezentul contract poate fi prelungit prin
acordul p ţilor sau prin efectul legii (prin act adiţional).

A t.l S Părţile stabilesc folosirea exclusivă în comun a părţilor aflate în coproprietate, după cum
urmează. O~rORM fIŞEl SCPRAf[ŢEl

....................................................................................................................................................................
A t. 16 Împreună cu titularul contractului vor locui şi următoarele persoane:

CONFO FIŞEI MEMBRILOR DE FAMILIE

.......................................................................................................................................................................asce
ndenţi şi escendenţi.

A 1. 17 Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face:
a) la cer rea chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile într-un termen minim de 60 de zile;
b) la cer rea locatorului, atunci când:

- chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutive;
- chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta,

instalaţii! r, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor sau dacă înstrăinează rară drept părţi ale acestora;
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chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau îmtiediCă
folosirea normală a locuinţei;

- chiriaşul, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urmă le-a îngă uit, în
orice mod, folosirea, deţinerea sau accesul în locuinţă, fie au un comportament c e face
imposibilă convieţuirea, fie împiedică folosirea normală a locuinţei, dacă aceste pte au
fost sancţionate cu amendă potrivit Legii 61/1991 de cel puţin trei ori, iar san ţiunea

contravenţională a rămas definitivă prin necontestare sau prin hotărârea instanţei;

- chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale;
~-"'-'"~-EvacuareacmfiaşulîIi-seface-f1Ilma:i-p"e"baza:'unei"hotărâri"judecătoreştiirevocabile.raees a-fiind

obligat să plătească chiria prevăzută în contract, până la data execuţiei efective a hotărârii de evac are.
Contractul încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către itularul

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

Locatorul are obligaţia de a introduce acţiune în rezilierea contractului de închiriere şi ev cuarea
chiriaşului din spaţiul locativ în cazul neachitării chiriei cel puţin 3 luni consecutive, precum şi n cazul
în care locatarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile de plată a contravalorii serviciilor de furnizare ap rece şi

canalizare, apă caldă menajeră, energie termică, gaze naturale, iluminat părţi de folosinţă corn nă, alte
cheltuieli aferente folosinţei comune, cu o întârziere de cel mult 60 de zile calendaristice, calcul te de la
scadenţa celei de-a treia luni restante în plată.

Art. 18 Alte clauze stabilite de către părţile contractante:
Contractul se reziliază de drept prin simpla notificare scrisă aLOCATORULUI.
Comunicarea notificării se poate face şi prin afişarea la imobilul ce constituie obiectul înc irierii.
În litigiile generate de neplata chiriei răspund în solidar cu titularul contractului şi elelalte

persoane majore care sunt chiriaşi.

Clauzele din acest contract se completează cu normele de drept civil, comercial şi finan iar şi cu
celelalte prevederi legale.

Conform art. 1798 Cod civil, prezentul contract constituie titlu executoriu pentru urmărir a chiriei
restante.

Prevederile contractului de închiriere, varianta actualizată în 16.07.2015, îşi ncetează

aplicabilitatea odată cu intrarea în vigoare a variantei noi a contractului.

Prezentul contract s-a încheiat în 3 (trei) exemplare din care unul pentru chiriaş, un 1 pentru
ANAF şi unul pentru Locator. Toate exemplarele sunt considerate originale şi au aceeaşi forţă pr bantă în
faţa legii.
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LOCATAR,
BUHACIUC ELENA
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Anexa 1 din 18.09.2019parte 1
integrantă din contractul de înc iriere
înregistrat la nr.251 din 10.05." 006
Codul nr.
Rolul nr.

------------ - -------------"'- ..._- . ·---·-------FIŞA:-------

suprafeţei locative închiriate în:

Municipiul (oraşul, comuna) BOTOŞANI, sectorul ......... , strada ALEXANDRU CEL BUN nr. 20,
bloc, scara, corpul ..........., situata la nivelul (etajul i}, apart. , încălzirea 2) DA, apa curenta J) Dz ,
canalizare 4) DA, instalaţia electrica 5) DA, construire din materiale inferioare 6)NU.

-A-

Date privind locuinţaînchiriată

Nr.
Denumirea lucrării 7)

Suprafaţa În folosinţă I
crt. (mp) exclusivă comună I
O 1 2 3 4 I
1. CAMERĂ 25.98 0.00 0.00 I
2. CAMERĂ 16.20 0.00 0.00 I
3. CAMERĂ 26.28 0.00 0.00 I

Subtotal grupa Suprafata locuibila tarif baza 68.46 0.00 0.00 I
1. HOL 6.60 0.00 0.00 I
2. HOL 6.96 0.00 0.00

3. VERANDĂ 1.15 0.00 0.00

4. BAIE 9.24 0.00 0.00

Subtotal grupa Depcudinte 23.95 0.00 0.00

Total general 92.41 1 0.00 0.00
~--------~~._~._--~

1)Subsol, etaj, mansarda, alte niveluri
2) Centrală, sobă cu gaze, alte mijloace de încălzire

3) În locuinţă, in clădire, in curte, in stradă

4) Idem
5) Da sau nu
6) Da sau nu

" ~
7) Cameră, hol, oficiu,baie, vestibule, cămară, WC, debara, tindă, culoare, magazie, şură, şopron etc.

bf7 ~..

mxCHIRIlvers.I'~4 pagina1, (.
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Anexa 1 din 18.09.2019 parte integi antă

.-L

I?:~
din Contractul de închiriere înregis at la

,,'<- 1>~ Nr.251 / 10.05.2006

EIy~~
~__ ~ ~ FIŞA DE CALCUL

1 ~rlj'~ţIfl~ BIUREA CHIRIEI LUNARE A LOCUINŢEI ])EŢINUTE
fJUTosr" DE CHIRIAŞUL BUHACIUC ELENA

---"---,.-
'~--'----""'---~_'_"~'-'_--~---_'_,--~-----,- -------,

-~..,----

Strada ALEXANDRU CEL BUN nr. 20, se. etaj ap.

Nr.
Elemente componente pentru calculul chiriei Suprafaţa Tarif (lei/mp)/ Su la

crt, (mp) Procent (col.2 col.3)

O 1 2 3

1. Suprafaţa locuibilă plătită cu tariful de bază 68.46 0.84 57.51
Reducerea cu 15% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa

2. locuibilă a camerelor situate la subsol sau în mansarde aflate
direct sub acoperiş.

Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa

3. locuibilă a locuinţei lipsite de instalaţii de apă, canal,
electricitate sau numai de unele dintre acestea.

Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa

4. locuibilă a locuinţei construită din materiale inferioare, paiantă,
chirpici.

5. TOTALI I 57.51
Dependinţelelocuinţei (bucătărie,cămară, baie, debara, oficiu,

6. vestibul, culoar, verandă, chicinetă, antreu, tindă, coridor, 23.95 0.34 8.14
closetul din interorul apartamentului, marchiză).

Alte dependinţe ale locuinţei: terasă acoperită, logia, boxa,
7. piviniţa, beciul, spălătoria şi alte dependinţe în folosinţă

exclusivă.

8. TOTAL II 65.65
Curte şi grădină aferentă locuinţei închiriate (cotă parte

9. determinantă proporţional cu suprafaţa locativă deţinută în
exclusivitate de locatarul principal)

1<r. Coeficient zonal B 65.65 2.50 164.13
11 TOTAL III 164.13--

12.
Nivelul maxim al ....hiriei pentru locuinţă mi poate depăşi 1:,O{

din venitul lunar pe familie
13. Chirie handicap (L. 359/2009)
14. TOTAL CHIRIE 164.13

Chiriaşul se obligă să comunice în termen de 30 de zile locatorului orice modificare produsă în venitul ţiet al
familiei sale. sub sanctiunea rezi1ierii contractului de inchiriere.

LOCATO~1k L~CATI\.R,~
I

................................CL........ '1 ..............~? .... ............

mxCHIRll vers.1.1
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AH1:. 9 Chiriaşul are dreptul să achite chiria şi în avans, însă nu mai mult de perioa a anului
calendaristic.

AI't. 10 Primirea - restituirea cheilor pentru locuinţace face obiectul contractului d Închiriere
se face la locul unde este amplasată locuinţa, odată cu semnarea contractului şi de către chiri ş.

Art, Il Obligaţiileproprietarului:
să predea locuinţa În stare corespunzătoare;

repararea şi menţinereaîn stare de siguranţă în exploatare şi funcţionalitat a clădirii

pe toată durata închirierii;

alte obligaţii rezultate din prevederile legale de reglementare În materie.

Art. U Obligaţiile chiriaşului :
să plătească chiria în cuantumul şi la termenul prevăzut În contractul de îl chiriere;
să. execute lucrări de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de c nstrucţii

şi instalaţii din folosinţă comună şi din folosinţă exclusivă; -
să efectueze reparaţii la elementele de construcţii ~i il1slalatii deteriorate cr urmare a
Folosirii necorespunzătoare de către chiriasi:
S8 asigure curăţenia ~;i igienizarea Jocuin(ei .~i LI pilQi1c de folosinţă C0111WJl pc
durata contractului de închiriere;
alte obligatii ce reies din legislaţia În vign~ln~:

S2 asigure respectarea normelor legale privind paza şi sungcrca incendiilor;
si! plătească asociaţiei de propriei ari şi furnizorilor ele ulilil,jţi contravaloar a
serviciilor prestate de (h~e:}1ca: apă rece şi canaliznrc, ~IP;1 v.ildă menajeră, crgie
termică, gaze noturalc. iluminat parte dc folosinta c.nuuua, alte cheltuieli aferente
fn!.t"c;i 1l 1fj co.nune

s? nu subincuirieze l"lc::jn\u in parte şi in l -t;
s~, nu ce~;i';)LCZC contractul (1.::; inchiriere;
s~~ nu C'i>('tu('z~ modifrcări i'n purtca de construcţi: ~i de instalaţii;

S:l ~~nnq.i";JI,'::C til termen de 30 dc ;;-ilc locarorului urice mO<!llicll"C prnc\ll:";î 'ill venitul
net ,J! l:,'llilic Î sale, sub ;;':lllC\lUnea rczilicrii COlllr,lcltl!ul ,Il' ,q·:.:1HriclC.

Art. 13 Inventarul obiectelor şi dotărilor aferente imobilului ee face obiectul închiriei ii

este următorul : ;j.;....i~"'" .~~ i 'jk' ~~ .;;i2;1:;~~ ':f.~ .
.. CA Q , 1 ; .

1 "V 1 '1' .1" - 1 :i ;ţ. L>{-;; 7-e> f?;Al"t '-'" a abi itatea contractului expira a ~ .
prelungit prin acordul părţilor sau prin efectul legii (prin act adiţional).

. Prezentul contrac poate fi

An-i. 15 Părţile stabilesc folosirea exclusivă în comun a părţilor aflate în coproprictate după

cum urmează: ,.,.., '.' ·i· .
A f"!r../ Fe·'? i"1 .-! .~'JJ,- (~.<, e ':' ,,/ţ -;;'-\:.:~--'

..•.•..•..•.•.•.•...• , .•...•.•..•••... ' ..• : ."';-!. ," -. .\;-~ ~ •••..•.. ·.....• 1••',.: ••••. t .,- , .

•••••••••••••• < •••••••• ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••.••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••

Ari. ]iG Împreună cu titularul contractului vor locui şi următoarele persoane:
•• • .' • •• • • • • • • • •. . •••. , •..••••••••.•••••••••••••••••••.•••••.•••, '1' •••••••••.•••••••.••.•• ;. ~ ••.•••••.•• t· t,········

.. .. .. •... ( r-: rJ'T" O t?k'1 r-:, H· 1'1 '" fî ~~ I Hf4 Il.,~

................................................../.', 1 ; ..

..................................................................... , .

.................................................................................................................
ascendenti şi descendenţi.



Arri.17 Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face:
a) la cererea chiriaşului,cu condiţia notificăriiprealabile într-un termen minim ele 60 de zil
b) la cererea locatorului, atunci când: .

chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv:
chiriaşula pricinuit însemnate stDcăcillili locuinţei, clădirii în care este sit ată
aceasta, instalaţiilor,precum şi oricăror alte bunuri aferente lor sau dacă

înstrăineazăIară drept părţi ale acestora;

chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuireasau îrnpi dică

folosirea normală a locuinţei;

chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale;
Evacuarea chiriaşului se face numai pe baza unei hotărârijudecătoreşti irevocabile,

acesta fiind obligat să plătească chiria prevăzutăîn contract, până la data execuţiei efective a hotărării

de evacuare.
Contractul înceteazăîn termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către

titularul contractului sau de la data înregistrăriidecesului, dacă persoanele îndreptăţiteprin 1 ge nu au
solicitat locuinţa.

Locatorul are obligaţia de a introduce acţiune în rezilierea contractului de închiriere şi evacu: rea
chiriaşului din spaţiul locativ în cazul ncachitării chiriei cel puţin 3 luni consecutive, precum şi în ca-ni 'in care
locatarul nu-si indeplineste obligaţiile de plat;] :t contravalorii serviciilor de turuizare apl! rece şi cana izalc. <:T1ii
caldă menajera. energie termică, gaze naturale, iluminat părţi de folosinţă comună, alte cheltuieli afc: ·'nte
tolosinţei COllHJllC, cu O înrârzierc de cel mult (10 de zile calendaristice, calculate de la scadenta celei de-a treia
luni r(:·,;;l:JlltC în plată.

Art. r 1.1 il lte clauze stabilite de catre părţile contractante:
Contractul se reziliază de drept prin simpla notificare scrisă a LOCi\T01UJ! ,\)1.

Comunicarea notificării se poate face ~i prin afişarea la imobilul ce ""nslilll;,' obicdu
inchiricrii.

In Iiticiile generate de neplata chiriei r~spllnd in solida;' cu lituh-lru l C \fI:; ;)clu!ui ~? c.t'l;l:Jl{.-.~

;KT:'-=c.·an..:: m,-ii" ,re c::>(c ,::;i...,ili ("h~(;('1.5;.

('laU/I·lc chu .;... t.'st contract se complcteuz.i (;U 110l111cle de' orept ci, il. CI.)illerc.iaJ şi fin mciar ~l

cu ccle.alic prevederi legale.
Conform HrL 1798 Cod civil: prezentul C011lTac1 constituie titlu exccuioriu pentru urn ărirec

chiriei restante.
Ani.n') Prezentul contract s-a l.:dw;8.11n2 (două) exemplare ,',.1 care unul pentru el iriaş.

Toate exemplarele sunt considerate \;;:i.;inalc şi au aceeaşi Corp probantă în fata legii.

-'-')LOCATOR, LOCATAR.

df1



Anexa .. / ..... parte inregran ă elin
Contractul de închiriere înregis rat la

. '71 g '7 - "')Nr.. !~. Y••••• ./ •••••• :-:-••••• :?:~.;" ~.':'.:?: ~

I:.._- -- - -~ ...._..". ,- -. -+-_.._------ ....._.-.

I I
I I, i..•• r------..Ţ. :(~_Y i

i", I
I

- +- -----1...

I I
1--....._,.

i-- .- ---1'--

'--]---1-,---0.--_.
l<)oI3~"

--t- ---.-.-.--.1------,.---
'i
I .

- .. \--_.- -

i
!

!
!

....··f'
-- ~--

I,

, 'A

S~'f'~-!2 r ~! \ ? (.-" I ~G /2. l"-"''\ ) ~-
._---_._--_.__._-------_..--_._--------.--._-_.\---,

Suprafaţa Tarif Sum,
Elemente componente pentru calculul chiriei

. .. (J!lEL__I-!lei/mp) (caL~~._Cl2...

-:c;~)r~fa;;;-~il~ili~pUitită~tJI;;;:;Tt;j'd~T;~----j ./"- O,;" ,.r, :« --
Reducerea cu 15% ti rarifului de bază ce se aplică

la suprafata locuibilă a camerelor situate la subsol ~
s.au în mansarde anale direct sub acoperiş. ----.--+-----1--...-j
Reducerea cu 10':7(, a tarifului ele hază ce se aplică I
l<l sllprafat;l lf'l:llihih el locuinţei !ip'lfe de jnsi;l1atii
ek ap{l. emill. ,·!i'\.11H ii~lI(' SUl! numni d\' llth:k .

i
.~~~2~!_~:_~I~T,~1'--;( __1
Rl'ducl'iCI (ll JI)',' ;! 1,I1Jruj~!1 .l.. h:i/;; CL' "l' ~!p!l,,:(l

Iti ··;LJpr:.tr~lt;l k,I.lllhiU ,i !Oc'illll!\·j CI\IL'-.lruJt:~! din

.1~ÎJ;j! \-'Ti ~!. !,~~~!.1 r[~.~..Î_i );:.ll'_~: \:dj ;tP:~ :1. clÎl_~Tţc \ .

TOTAL I (ni
- ~- --_.- ---~--_.--

2

.,,

I,.
1k'pC'l1l!intl'1t.' li"_ll\nk:l (hlh:{tl;~lrj(~, ('(lll1;tf;-1. h~1\t.'.

dch~lriL 011t..' i:1. " :,.'c;:1bl il, Ci!!! );lj". \ cr. HH !;~l \ hiri !Î\'j '-l.

antreu.llihrl ~;·nd('r. ,.in·;('lul din iJ\h.'l((jl·ui

;I!:;ll:~~\~~lt~.nt\du) .':I·_~i _~l:!J~:~

i\lll' dqxndin\._ :!h.: L,· Illi!ţl'i: k:';~C;;J ~1'''l\PlTi!:L

!()~î;'L h(\\~\. j'l\ ni:.., h\~Cll!L Sp;d:lton;\ ':1 ,dtl..'

i d\.'pci1(~inll' in 1[\!"~'inţ;l c\t'lu··!\j
" I :1':';);;'-" il:' .. .. . .

1 .. _ Il -_. .l '" a: _::-- - U"h _.

i ! Curte ~i grGdin'-; ~\rL'i\'!ll:-, lr~t"Ull1tl'i il1chir'i~llC (l'()l~i

1. ;J9'r.,arted~lermina~1.~ă. proporţional cu supr~.lfa(a

I
locativă deţinută in exclusivitate ele locatarul

.__ Ei'~jpaJL___ _ __.-1

I--+~ i:6~}fPhV(:~------···-7~- x 2 I r - .---...-.--+-----+--'--'--'-''-+---1

I--;;-htd"' ,":uim. :.11 ;:hiricT!;c~trLl'loeuinţe nu p;;-;;tc ±=- -..... t't-.-- I ~~aşl 25% din v_'?'~t~!LJ:..!.narpe familie _~_+. -:::......,~~_-I
__1.f::IrOTAL CImiJ E ':. ._._______ __J-L::>~'-7-',~'+- _

I1---

• Chiriaşul se obligă sii comunice în termen ele 30 ele zile locatarului orice modificare produs în
venitul net al familiei sale. suh sancţiunea rezilierii contractului de inchirieire.

PROPRIETAH, (i RJ,·······..·······,··....·········..·····r·f....
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Titularul contractului de închiriere ŞI membrii de familie care locuiesc împreunăcu acesta")

Sala! "\lI

PROI"IUETAJ1,

\"j·····..·..···..·..······....·· ..·· ..·..··1···-:··

Adresa

CHIJ~jŞ, "

.........~......

6

Data completării: ziua /? Juna O) anul ?"?'? .

8) Se completeaza cu membrii familiei consideraţi ca atare potrivit art. 15 din Legea nr. 5/1973
9) Soţ, soţie. fiu. flic:i precum şi părinţii SCJţîJo!" întrctinuţi de aceştia (tată. mamă. seacă, sccruj

NOTA:
fişa se cornpletează la încheierea contrucrului de închiriere sau ori de câte on apar modificări a
cap. A sau B.
Rândurile. C:oJn<.111' j.: ;i luhr:.:iJc n:..'cumplct<'lll' :;l~ vor bara cu (1 Iinie. Nu se »drnir mc: un Iel d '.
sicrsăruri. ('t-qcl:lt'.l;. ,,~.lP;"~i:;Unl'.n I.;l'.::.



Anexa parte' integrantă din cornractu! df;
, .1.' ',.,' ., ;-"~'II' _.:2 5.;!j'· .dlC.llf1t:lL mrcgrstra a nr. .
din .. ' _ _ /~..~:. :?~~ ?:? :::f:' .
Codul nr ..
Rolul nr. ..

FIŞA

suprafeţei locative Închiriate în:

~ '.' 1(1 /Sc 7C') J '\-cJ',' I.V1UnIClplU qraşll comuna) f_ ••~.:•• _.t•••••• _ _•••••• sectoru y .
stnlia L·).:'.(:.~..l.;.C).r.":: nr / , bloc .
scala , corpul situatia la nivelul (etajul"). , apart. .
, . 7. S G ..-' _3' I\";" ..'.( DA . . . -5
InC, Izirca") ,.9...,.~ apa curenta ) :7.~: canalizarc ) instalatia electrica), . J '
...... ................'!;IA~ construire din materiale inferioare") :' ~) ..

.. A ..

Date privind locuinţa închiriată

.. .. -- .. ..._-_._-----._--,~- ---- .._._---~._..,-~---_. ..-._-.__....] ..~.._ .......~ ...~J

,- i I 'II.,
.. -, ...- ....==~~==:- ..l=~~~~-J ~.~.. ~·_.._..+-==-~= ..~l... ~..-~-- . ,

" .~ -/ _._---+-._j... .~_.._-~-- ....._.....................- ...._,.._---~=~~-
"U, 2/r

--1
.. I

____o .

.---_ ...._----~----_ ..._----_.. "'''''-
i gi~ădinii -l---_.......__......_-_...._....._-_...- .....__.. .__.._.._..-

1--- .....
1__ '---- - -----------
l. ..._.__ s~'.!!.~!~15:l ...~!::(i i ş

) Subsol, etaj, mansardă, alte niveluri
.) Centrală, sobă l"ll t'HlC", alte mijlacc (le. încălzire
_) In locuinţă, În clătire, în curte: în stradă

) Idem idem
f);! snu nu

() Da sau nu
,') Cameră. l-, ~. { ;'kld :'.lL' \(:>11h,I:,. ',:·~Ln·U'L \\ t debara. iJnd," ~ ulou-c. macuzic. ,;>hl:-l. $t'prun etc.





Art. 9 Chiriaşul are dreptul să achite chiria şi în avans, însă nu mai mult de perioada an lui
calendaristic.

Art.10 Primirea - restituirea cheilor pentru locuinţa ce face obiectul contractului de închiriere se ace
la locul unde este amplasată locuinţa, odată cu semnarea contractului de către chiriaş.

Art.11 Obligaţiile proprietarului:
să predea locuinţa în stare corespunzătoare;

repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi funcţionalitatea clădiri pe
toată durata închirierii;
alte obligaţii rezultate din prevederile legale de reglementare în materie.

Art.12 Obligaţiile chiriaşului:

să plătească chiria în cuantumul şi la termenul prevăzut în contractul de închiriere;
să execute lucrări de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţ i ŞI

instalaţii din folosinţacomună şi din folosinţa exclusivă;

să efectueze reparaţii la elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate ca urm
folosirii necorespunzătoare de către chiriaşi;

să asigure curăţenia şi igienizarea locuinţei şi la părţile de folosinţă comună pe data
contractului de închiriere;
alte obligaţii ce reies din legislaţia în vigoare;
să asigure respectarea normelor legale privind paza şi stingerea incendiilor;
să plătească asociaţiei de proprietari şi furnizorilor de utilităţi contravaloarea servic ilor
prestate de acestea: apă rece şi canalizare, apă caldă menajeră, energie termică, .aze
naturale, iluminat parte de folosinţă comună, alte cheltuieli aferente folosinţei comune;
să nu subînchirieze locuinţa în parte şi în tot;
să nu cesioneze contractul de închiriere;
să nu efectueze modificări în partea de construcţii şi de instalaţii;

să comunice în termen de 30 de zile locatorului orice modificare produsă în venitul n t al
familiei sale, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere.

Art.13 Inventarul obiectelor şi dotărilor aferente imobilului ce fac obiectul închirierii este următ .rul:
CONFORM FIŞEI SUPRAFEŢEI

.........................................................................................................................................................................
Art. 14 Valabilitatea contractului expiră la 27.06.2020. Prezentul contract poate fi prelungit rin

acordul părţilor sau prin efectul legii (prin act adiţional).

Art.15 Părţile stabilesc folosirea exclusivă în comun a părţilor aflate în coproprietate, după um
urmează: CONFORM FIŞEI SUPRAFEŢEI

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0

Art. 16 împreună cu titularul contractului vor locui şi următoarele persoane:
CONFORM FIŞEI MEMBRILOR DE FAMILIE

........................................................................................................................................................................a ce
ndenţi şi descendenţi.

Art. 17 Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face:
a) la cererea chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile într-un termen minim de 60 de zile;
b) la cererea locatorului, atunci când:

- chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutive;
- chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată ace sta,

instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor sau dacă înstrăineazărară drept părţi ale acestora;

-,
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~.. Anexa I din 30.09.' O19 parte inte

~~~~~0
din Contractul de în hiriere înregi
Nr.258 /24.05.2006

LiJ A_ ••~ /

~,1 FIŞA DE CALCUL

- PENTI ~t'Ai~mACHIRIEI LUNARE A LOCUINŢEI D ŢINUTE

OTO~ E CHIRIAŞUL RASCARACHI LIVIU

Strada NUCILOR nr. 17, se. etaj ap.

Nr.
Elemente componente pentru calculul chiriei

Suprafaţa Tarif (Ieimp)/ Sum
crt, (mp) Proce t (col.2 x'

O 1 2 3 4

1. Suprafaţa locuibilă plătită cu tariful de bază 42.71 1.84 3
Reducerea cu 15% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa

2. locuibilă a camerelor situate la subsol sau în mansarde aflate
direct sub acoperiş.

Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa

3. locuibilă a locuinţei lipsite de instalaţii de apă, canal,
electricitate sau numai de unele dintre acestea.

Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa

\
4. locuibilă a locuinţei construită din materiale inferioare, paiantă,

chirpici.

5. TOTALI I 35
Dependinţele locuinţei (bucătărie, cămară, baie, debara, oficiu,

0·t46. vestibul, culoar, verandă, chicinetă, antreu, tindă, coridor, 21.95 7
closetul din interorul apartamentului, marchiză).

Alte dependinţe ale locuinţei: terasă acoperită, logia, boxa,
7. piviniţa, beciul, spălătoria şi alte dependinţe în folosinţă

exclusivă.

8. TOTALll \ 43.:
Curte şi grădină aferentă locuinţei închiriate (cotă parte

9. determinantă proporţional cu suprafaţa locativă deţinută în
exclusivitate de locatarul principal)

10. Coeficient zonal B 43.34 2.50 108.2
II. TOTALill 108.3

12.
Nivelul maxim al chiriei pentru locuinţă nu poate depăşi 15%
din venitul lunar pe familie

13. Chirie handicap (L. 35912009) \

14. TOTAL CHIRIE 108.3:
Chiriaşul se obligă să comunice în termen de 30 de zile locatorului orice modificare produsă în ven:tul net al
familiei sale. sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere.

,

LOCATOXt4./ Lg:f TAR,

{'--"~..............................t:............ ............... ? .....' .... .......
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Municipiul (oraşul, comuna) BOTOŞANI, sectorul ......... , strada NUCILOR DT. 17, bloc, cara,
corpul ........... , situată la nivelul (etajul r) , apart. ,înc1ilzirea 2) DA, apa curentă 3) DA, canalizar 4) DA,
instalaţia electrică 5) DA, construire din materiale inferioare 6)NU.

-A-

Date privind locuinţa închiriată

Nr. Denumirea lucrării 7)
Suprafaţa În folosinţă

crt. (mp) exclusivă comună

O 1 2 3 4
1. CAMERĂ 15.94 0.00 0.00

2. CAMERĂ 9.98 0.00 0.00

3. CAMERĂ 16.79 0.00 0.00

Subtotal grupa Suprafata locuibila tarif baza 42.71 0.00 0.00

1. BUCĂTĂRIE 12.94 0.00 0.00

2. HOL 4.34 0.00 0.00

3. HOL 4.67 0.00 0.00

Subtotal grupa Dependinte 21.95 0.00 0.00
Total general 64.66 0.00 0.00

1)Subsol, etaj, mansardă, alte niveluri

f>2) Centrală, sobă cu gaze, altemijloace de încălzire

3) Înlocuinţă, În cladire, În curte, În stradă

4) Idem
5) Dasaunu
6) Da saunu
7) Cameră, hol, oficiu, baie,vestibule,cămară, WC,debara, tindă, culoare, magazie, şură, şopron etc.

1/ ,'1
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