
LOCATOR LOCATAR 

 

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 
din data de ---.---.------ 

 
 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 
 

Nume, prenume  

Domiciliu  

Serie si numar CI  

CNP  

În calitate de Locator 

Telefon  

Adresă de email  

Cont bancar  

numit în continuare “LOCATOR" și 

 

Nume Companie  

Domiciliu  

Serie si numar CI  

CNP  

În calitate de Locatar 

Telefon  

Adresă de email  

Cont bancar  

 

numit în continuare "LOCATAR" 

 

Au hotărât să încheie prezentul contract de locațiune, denumit în continuare “Contractul”, 

în condițiile și termenii de mai jos: 



LOCATOR LOCATAR 

 

 

P R E A M B U L 
 

 Având în vedere următoarele: 
 

*LOCATORUL declară şi garantează că are dreptul de a transmite dreptul de 

folosinţă asupra imobilului situat în localitatea 

_________________________________________, numit în cele ce urmează „Imobilul”, 

în condiţiile şi potrivit legii și prevederilor prezentului Contract; 

*LOCATORUL garantează că nu există litigii asupra Imobilului şi garantează pe 

LOCATAR împotriva oricărei evicțiuni care privește dreptul de proprietate, provenită atât 

din fapta sa, cât şi din partea terţilor. 

*LOCATARUL doreşte să închirieze, iar LOCATORUL doreşte să ofere cu chirie 

Imobilul; 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă închirierea de către LOCATOR, a Imobilului 

situat în localitatea______________________________________________________. 

2. Imobilul închiriat va fi folosit de către LOCATAR doar cu destinația de locuinta. 

3. Modificarea destinației imobilului de către LOCATAR poate avea loc doar ca urmare a 

acordului expres, scris și prealabil, cu __ de zile înainte, dat de LOCATOR în baza unei 

notificări scrise transmise în acest sens de LOCATAR, pe email 

_______________________, urmat și de informarea telefonică (tel_______________). În 

cazul în care LOCATORUL își exprimă acordul, acesta va fi scris și trimis pe emailul 

chiriașului, apoi va fi anexat prezentului contract, în formă electrică, făcând parte integrantă 

din acesta. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 
 

1. Prezentul contract de locațiune se încheie pentru o perioadă de______________, 

începând cu data de____________, putând fi prelungit cu acordul părților. 

2. Încetarea prezentului contract se va face prin denunţare unilaterală a contractului, din 

partea  oricărei  părți  contractante,  printr-o  scrisoare  recomandată  cu  confirmare  de 

primire, la adresele indicate la capitolul I din prezentul contract sau la adresa de email 

(___________________), ce atestă primirea, cu cel puţin ___  de zile în prealabil. 

 

3. De asemenea, LOCATARUL se angajează să comunice LOCATORULUI în scris, în 

maxim __ zile, prin scrisoare recomandată, cu confirmarea de primire, la adresa de 

email______________________________,  dar  și  telefonic,  orice  situație  care  ar  putea  

influența, derularea   prezentului.

mailto:adriana_dan15@yahoo.com
mailto:adriana_dan15@yahoo.com


LOCATOR LOCATAR 

 

 

 

IV. PLĂȚI 
 

A. Chiria 

 

1. Prețul contractului îl reprezintă chiria lunară în valoare de ___________________. La 

semnarea prezentului contract, LOCATORUL va achita LOCATARULUI suma 

de______________, reprezentand AVANSUL, achitat pe ____ luni. AVANSUL s-a 

calculat la cursul de _______________. 

 

B. Modalitate de plată. Penalități 

 

2. Chiria lunară va fi fixă pe toată perioada derulării prezentului contract și se va achita în___, 

prin transfer bancar/numerar. 

3. La semnarea prezentului contract, LOCATORUL va plăti LOCATARULUI 

contravaloarea chiriei pentru___ luni contractuale (AVANS), respectiv _________și 

contravaloarea garanției de ____________, conform prevederilor capitolului VI. 

4. Pentru restul perioadei contractuale LOCATARUL va efectua plata chiriei lunare în 

maxim ziua de ____ ale lunii premergătoare, pentru luna următoare. 

În situația în care LOCATARUL nu efectuează plata chiriei lunare până la data de ___ a 

fiecărei luni, LOCATORUL este îndreptățit să perceapă penalități în cuantum de __% din 

valoarea chiriei lunare pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea integrală a obligației 

de plată sau se pot soluționa pe cale amiabilă. 

1. LOCATARUL va efectua plata utilităților în fiecare lună, în baza facturilor transmise 

de către LOCATOR pe email, WhatsApp sau înmânare personală, ori primite direct la 

imobil  respectiv întreținere, energie electrică și cablu TV & internet, în maxim __ zile 

de la transmiterea acestora iar dovada plății se va trimite   LOCATRULUI pe email, 

WhatsApp sau înmânare personală în maxim __ zile de la achitare. 

2. În situația în care LOCATARUL nu achită contravaloarea chiriei la data stabilită la 

punctul  4.4  sau  nu  achită  facturile  de  utilități  la  termenii  specificați  în  acest  contract, 

LOCATORUL poate rezilia prezentul contract, cu o notificare prealabilă pe email, 

whatsapp sau înmânare personală prin care se acordă LOCATORULUI un termen de 

maxim __ zile pentru îndeplinirea obligației. 

 

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

A. Obligațiile LOCATARULUI 

 

1. LOCATARUL are obligația să folosească imobilul închiriat numai cu destinația 



LOCATOR LOCATAR 

 

 

specificată. Nu se permite nicio altă destinație comercială sau personală.  

LOCATARUL  are  obligația  să  preia  spațiul  închiriat  la  data  stabilită  și  să  semneze 

procesul-verbal de predare- primire ce constituie Anexa 1 la prezentul contract. 

2. LOCATARUL  are  obligația  să  utilizeze  și  să  păstreze  imobilul  împreună  cu  toate 

bunurile care se găsesc în acesta în bune condiții și să nu afecteze în niciun fel activitatea și 

liniștea vecinilor imobilului. 

3. Este interzisă orice amenajare a imobilului fără acordul prealabil în formă scrisă, pe email, 

whatsapp  sau letric  al  LOCATORULUI. Prin  amenajări  se înțeleg  cele  referitoare la 

construcție  în  afară  de  lucrările  de  vopsire/zugrăvire  a  pereților   interiori,  schimbarea 

anumitor  instalații  sanitare  sau  electrice  etc,  orice  decorare  ce  nu  duce  la  distrugerea 

pereților sau a parchetului. 

4. LOCATARUL are obligația să curețe podelele din interiorul imobilului doar cu produse cu 

destinație expresă  pentru aceste suprafețe, cu folosirea dotării necesare, fără folosirea apei  

din  abundență,  existând  riscul  infiltrațiilor  la  imobilul  inferior  și  al  degradării podelelor. 

5. LOCATARUL  are  obligația  să  comunice  și  să  se  conformeze  tuturor  deciziilor 

reprezentanților   Asociației   de   proprietari,   despre   aceasta   urmând   să   informeze 

LOCATORUL pe email, WhatsApp sau telefonic în maxim 3 zile. În acest sens, 

LOCATARUL va comunica direct cu administratorul imobilului. 

6. LOCATARUL se obligă să permită accesul LOCATORULUI în imobil pentru 

efectuarea intervenţiilor urgente şi a lucrărilor de reparaţii ce revin LOCATORULUI 

şi a verificărilor imobilului. LOCATARUL se obligă să înștiințeze LOCATORUL de 

îndată asupra necesității efectuării reparațiilor care sunt în sarcina acestuia din urmă. 

7. LOCATARUL se obligă să permită accesul LOCATARULUI în imobil, pentru a 

verifica  respectarea  condițiilor  contractului,  minim  o  dată  lunar  și  doar  în  prezența 

locatarului. 

8. LOCATARUL se obligă să nu folosească imobilul în scopuri ilicite sau contrare celor 

prevăzute în prezentul contract. 

9. LOCATARUL se obligă să folosească mobilierul sau dotarea spațiilor comune, cu 

respectarea normelor de conviețuire. 

10. LOCATARUL se obligă ca la încheierea contractului, indiferent sub ce formă, să readucă 

imobilul  și  toate  părțile  componente  în  starea  inițială,  cea  de  la  momentul  încheierii 

prezentului contract. Această stare va fi stabilită la data încheierii prezentului contract prin 

realizarea unei filmări și imortalizarea foto, cu telefonul mobil, materiale care se vor regăsi 

la ambele părți și la care se va face raportarea, la încetarea contractului. 

11. LOCATARUL se obligă sa efectueze toate reparaţiile necesare folosirii în bune condiţii 

a spaţiului închiriat, cu excepția reaparațiilor ce intra în sarcina locatorului 

12. LOCATARUL se obligă să nu schimbe yala ușii de acces în imobil și nici a ușilor din 

interior și să nu facă dubluri, fără acordul LOCATORULUI (email, whatsapp sau letric). 

El va primi de la LOCATOR un singur rând de chei, urmând ca ulterior să se realizeze 



LOCATOR LOCATAR 

 

 

de comun acord multiplicarea lor. La încetarea contractului toate acestea vor fi returnate 

LOCATORULUI. 

13. LOCATORUL va păstra câte o copie a fiecărei chei a imobilului pentru asigurarea 

intervențiilor și a verificărilor. 

14. LOCATARUL îl va înștiința imediat pe LOCATOR despre orice acțiune a unei terțe 

persoane care îi tulbură folosința. 

15. LOCATORULUI îi este interzis să subînchirieze spațiul sau bunurile din imobil. 

16. LOCATARUL se obligă ca, la finalizarea dreptului de folosința a spațiului să restituie 

LOCATORULUI folosința imobilului închiriat în baza unui proces verbal de predare- 

primire, în care se va consemna starea imobilului și starea bunurilor ce se afla în imobil. 
17. Spațiul închiriat se va restitui în starea în care a fost predat. 

 
B. Obligațiile LOCATORULUI 

 

5.20. LOCATORUL are obligația să pună la dispoziția LOCATARULUI spațiul închiriat pe 

baza procesului verbal de predare-primire (Anexa 1), în care se va proceda și la o 

inventariere detaliată a bunurilor din imobil. 

5.21. LOCATORUL asigură și garantează LOCATARULUI faptul că acesta din urmă va 

avea, pe întreaga durată a contractului, dreptul exclusiv de folosire a imobilului și garantează 

pe LOCATAR, în mod expres, împotriva oricărei pierderi parțiale sau totale a dreptului de 

proprietate asupra imobilului, provenite din partea sa ori a unor terțe persoane. 

5.22. LOCATORUL își asumă întreaga responsabilitate de plată impozitului sau altor 

impuneri de natură fiscală care sunt datorate sau ar putea fi datorate pentru venitul obținut 

din închiriere. 

5.23. LOCATORUL se obligă să notifice LOCATARULUI orice intenție de înstrăinare a 

imobilului închiriat, cu cel puțin o lună înainte. 

5.24. LOCATORUL, prin reprezentanții administrației imobilului va efectua reparațiile ce țin 

de părțile comune ale imobilului care sunt necesare pentru a menține bunul imobil în stare 

corespunzătoare  de  întrebuințare  pe  toată  durata  de  valabilitate  a  Contractului,  conform 

destinației stabilite prin art. 3.2. 

5.25. LOCATORUL are obligația de a garanta contra tuturor viciilor imobilului constatate la 

momentul  semnării  contractului  care  împiedică  sau  micșorează  folosința  acestuia,  în 

condițiile legii civile. 

 
 

VI. GARANȚIE 
 

1. LOCATARUL garantează îndeplinirea întocmai și la timp a obligațiilor sale care rezultă 

din prezentul contract. În acest scop, la semnarea prezentului contract, LOCATARUL 

constituie  în  favoarea  LOCATORULUI  o  garanție  în  sumă  

_________________________. 

2. La încheierea perioadei de închiriere și după ce LOCATARUL își îndeplinește toate 

obligațiile,  suma  totală  plătită  drept  garanție,  va  fi  restituită  de  către  LOCATOR, 



LOCATOR LOCATAR 

 

 

LOCATARULUI,  scăzându-se  datoriile/  restanțele  sau  pagubele  cauzate  (dacă  este 

cazul). 

 

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

1. Contractul de locațiune încetează în următoarele cazuri: 

a.În cazul în care LOCATARUL nu si-a onorat obligațiile de plata a contravalorii 

chiriei lunare, în termenii conveniți, a utilităților sau nu și-a respectat obligațiile, conform 

prevederilor prezentului contract. 
b.Prin acordul în scris al părţilor. 

c.Prin denunţare unilaterală a contractului, din partea oricărei părți contractante, 

printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe email dar și telefonic trimisă 

celeilalte părți, cu cel puţin __  de zile în prealabil, astfel cum se arată la capitolul III din 

prezentul contract. În cazul de denunţare unilaterală menţionat mai sus, încetarea contractului 

va avea loc la data menţionată în notificare, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi, precum 

intervenţia instanţei de judecată sau arbitrale. 

 
VIII. FORŢA MAJORĂ 

 

1. Cu excepţia cazurilor în care părţile nu au dovedit contrariul, nici una din ele nu va fi 

responsabilă pentru neîndeplinirea la timp sau îndeplinirea inadecvată, parţială sau totală, 

a obligaţiilor ce-i revin, dacă o astfel de neîndeplinire la timp sau îndeplinire inadecvată 

a fost cauzată de un eveniment de forţă majoră care nu putea fi prevăzut la data executării 

prezentului contract, sau ale cărui consecinţe nu puteau fi evitate sau înlăturate de partea 

care le invocă. Următoarele evenimente vor fi considerate ca evenimente de forţă majoră: 

războaie, dezastre naturale, inundații, etc. Nu pot fi considerate situații de forță majoră 

starea  de  alertă  sau  cea  de  urgență,  instituite  pentru  combaterea  unei  pandemii,  spre 

exemplu. 

2. Partea care invocă forţa majoră va notifica celeilalte Părţi, imediat şi în detaliu, apariţia 

unui astfel de eveniment şi va lua toate măsurile care îi sunt la îndemână pentru a limita 

consecinţele unui astfel de eveniment; în termen de ___ de zile de la apariția cazului 

de forță majora partea care invoca cazul de forță majora va prezenta înscrisuri doveditoare  

care  sa  ateste  cazul  de  forță  majora,  dovezi  eliberate  de  autoritățile competente in 

acest sens. 

3. Dacă, în termen de __  de zile de la apariţia sa, evenimentul de forţă majoră nu încetează, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului 

contract, nici una din părţi nefiind îndreptăţită să ceară reparaţii de la cealaltă parte, cu 

excepția rambursării chiriei plătite de Locatar cu titlu de avans pentru perioada in care 

imobilul nu a putut fi folosit, pe baza de pro rata, in termen de ___  zile lucrătoare de la 

terminarea sus menționatei perioade de ___  de zile. 

 

 

 

 

 



LOCATOR LOCATAR 

 

 

IX. LITIGII 

 

9.1 Diferendele, disputele, controversele, pretențiile sau litigiile care pot apărea intre părți 

privitoare  la  derularea,  interpretarea  sau  înțelesul  unor  termeni  din  cuprinsul  prezentului 

contract se vor soluționa, in principiu, pe cale amiabila. In cazul în care soluționarea pe cale 

amiabila nu este posibilă, soluționarea se va face de către instanțele judecătorești competente. 
 

 

 

X. ALTE CLAUZE 

 

1. Modificarea contractului se va putea face prin act adițional semnat de ambele părți. 

2. Notificările si orice alte comunicări între părți vor fi făcute în scris, conform mențiunilor din 

cuprinsul prezentului contract. 

a) Notificarea/comunicarea făcută pe cale poștală se considera primită de către 

destinatar  la  data  menționată  de  oficiul  poștal  primitor  pe  confirmarea  de 

primire. 
b) Notificările verbale nu se iau in considerare daca nu sunt confirmate prin 

intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute mai sus. 

3. Părțile declara ca toate clauzele cuprinse in prezentul contract au făcut obiectul negocierii 

directe,  fiind  înțelese  ca  atare,  prezentul  contract  in  forma  si  conținutul sau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Semnatură,                       Semnatură, 


