Republica Moldova

Pecnyd;rurca Mo.rrgoe a

CONSILruL
MUNICIPAL ORIIEI

COBET
MYHIIUI4IIVIfl, OPXEfr

DECIZIE
10.06.2019

5.9

nr.
mun. Orhei

Cu privire la transmiterea in localiune

in conformitate cu art.10, 118-126 ale Codului administrativ al Republicii Moldova
nr.116 din 19.07.2018; art.312-316; 125l-1254; 1257-1287 din Codul Civil; art.14(2) lit.d);77
al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publicd localS; Legii nr.ll34 din
02.04.1997 privind societdlile pe acfiuni; Regulamentul cu privire la modul de dare in localiune
a activelor neutilizate, aprobat prin HotdrArea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008; art.8-13 qi 15
al Legii m.239 din 13.11.2008 privind transparenfa procesului decizional, examindnd demersul
dlui Victor PERTU, director general interimar al Regiei Apd Canal - Orhei SA nr.191-04 din
r0.04.20t9,
CONSILruL MI.JNICIPAL ORHEI D E C I D E:
1. Se acceptd transmiterea in localiune fhrd drept de privatizare pe termen de 1 (unu)
ani, de cdtre Regia Apd Canal - Orhei SA a incdperilor neutilizate, conform anexei nr.l la
prezenta decizie, cu selectarea locatarului prin organizarea de licitalie in modul stabilit.
2. Se aprobd modelul contractului de localiune conform anexei nr.2Ia prezenta decizie.
3. Se pune in sarcind dlui Victor PERTU, director general interimar al Regiei Apd Canal
- Orhei SA, s[ organizeze licitalia in conformitate cu prevederile legislaliei qi cu dreptul de a
semna cu invingdtorii licitaliei contractele de Locafiune.

4. Prezenta decizie intrd in vigoare Ia data includerii acesteia in Registrul de stat al
actelor locale qi poate fr atacatd" in Judecdtoria Orhei in termen de 30 zile de la comunicare.

5. Controlul asupra executdrii prezentei decizii revine viceprimarului municipiului
Orhei conform competenlelor.
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Anex5 r-n,l

Lista Loca{iilor propuse pentru transmitere in localiune prin licitafie
a

Nr.
dlo
1

2

Denumirea,
destina{ia

Denumirea

Adresa

Suprafa[a,

rn?

bunurilor date
in locatiune

LOCATARULUI care
detine in prezent inc[perea
SC "lngineria Apelor"

Prestarea

Orhei,

iI "Marcel Suvac"

serviciilor
Comercializare

repar{ia

Aueust.67
Orhei,31
August,67
Orhei,3l
Ausust,67
Orhei,
str.Unirii, 156

contoarelor de

SP nr.2 apa

r:

Cod cadastral

a

mlrfurilor

a
J

iI "Marcel Suvac"

Depozltarca
materialelor

4

i'I "Marcel Suvac"

Deservirea qi

3l

6401405245

25,99

6401405245

27,8

640140524s

38,0

6401 l060Bs

48,O

640144524s

154,1 (165nr')

aDa

Consiliul raional Orhei
(Serviciul Raional de

ARHIVA

Orhei,

31

August,67

Arhiv[)
6

Centrul de Pogti Orhei

Oficiul pogtal

Orhei,31
Ausust. 67

6401405245

30i,4

7

Agenf ia Na{ionald pentru
ocuparea Forfei de Muncd

oficiu

Orhei,

6401402rs2

96,1

str.V.Lupu,24

mun.Orhei

Ir/
t/

^,|ry)

ex. M. Batrincea

COPIA CORESPUNDE

i .a. ORIGIHALULUI
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CONTRACT DE LOCATIUNE nr.
2019

ruun.Orhci

I.
f

.i.

Regia Apd Canal

PARTILE CONTRACTANTB

- Orhei SA, reprezentatd de dul PERTU Victor, in calitate de I)irector

General interimar, denumit ?n

continuare

,rLocatart', pe de o

in persoan a

gi Intreprinderea/institutia

adrn

pertc,
inistratorului/d i rectoru I u i

dnl/dna
carc activeazd in baza
in calitate de ,,Locatay", pe de altd parLe, au convenit in temeiul capitolului VIII Cod Civil al
Republicii Moldova, republicat in Monitorul Oficial nr.66-75 din 01.03.2019, sd incheieprezentul Contract de localiune, cu respectarea urmdtoarelor clauze

U.

OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului Contract constituie transmiterea, de cdtre Locator, in posesie gi folosin{i
temporard cu platd a incdperii ne locative cu suprafala de
mz aflatl, in irnobilul cu
nr.cadastral
situat ?n mun.Orhei pe strada
in
scopul utiiiz5,rii acesteia
,
in calitate de oficru.
2.2. Transmiterea incdperilor in localiune Locatarului, nu poate servi drept temei pentru dob6ndirea
dreptului de proprietate asupra acestor bunuri.

III.

CUANTUMUL CHIRIEI $I MODALITATILE DE PLATA

de

(

3.1 Cuantumul chiriei se stabileqte in mdrime
lei
) , conform calculului, prezentat in
anexa nr.1, care este pafte integrantd aprezentului Contract de localiune.

3.2 Plata pentru serviciile comunale, energia electricd, telefon qi internet qi altele, nu sunt incluse in
cuantumul chiriei gi se achitd. separat lunar in baza facturii fiscale in i0 zile din momentul
prezentdrti facturilor de platd.
3.3 Dacd, in folosirea bunului inchiriat au apdrut piedici din vina locatarului, acesta nu va fi exonerat
de plata chiriei.

IV.

TERMENUL CONTRACTULUI

4.1. Termenul localiunii nu poate dep6qi _
ani.
4.2. La expirarea termenului prezentului Contract sau in cazul rezllierii acestuia, Locatarul va
transmite incdperile inbaza Actului de predare - primire. incdperile vor fi returnate in starea in
care a fost primite, findndu-se cont de uzura normali a acestora.
4.3. Dacd' raporturile contractuale continud ?n mod tacit dupd expirarea temrenului locafiunii, acesta
se considerd prelungit pe un tennen de 2 (doi) ani.

v.oRDrNE,A TRASNM ITIirr, r r ixcA I,Enr LoR
5.1. Inciperea sc lransnritc irr locatiune incepAnd cu data dt:
5.2 Locatorul v-a transnri',c: Locatarului bunul mcntional
baza Actului de preciarc-primirc prevdzut in Anexa nr.2.

la Capilolul

__
II din prczcntLrl Clnnlracl in

;i

se reslilr.ric la

VT.DREPTURILE $I OBLTGATIILE PAnTILOR
6.1. Locatorul se obligl:
- sdtransmitd Locatarului Incdpereapind ladatade ..........., cu intocrnirea actului dc primirc-prcdarc"
care este parle integrantl a Contractului. Bunul dat de localor lrcbuic sii lie liber de orice viciu nratr:rial

jrrridic.
- locatorul va fi linut sd elbctueze reparaliile necesare pentrLt a inldtura prejudioiul hdus bLuiuluri inchiriat
de un eveninent ?n afara controlului locatarului sau al persoanclor cdrora le-a permis lblosin!a bunulr"ri
sau

sau accesul la el.

6.2 Dreptul Locatorului:'

- sb verifice bunul inchiriat, s[ efectueze lucrdri asupra lui ryi, ?n cazul imobilului, sd-l prezinte
eventualilor cumpdrdtori sau locatari, fiind obligat s6-qi exercite aceste drepturi in mod rezonabil;
- sd nu efectueze repara{ii capitale, daca iegea sau contraotul nu vor prevedea altfel;
- Locatorul nu este obligat sd efectueze reparaliile necesare doar pe ntru a inldtura e{cctele vzurii noLmalc
a bunului;
6.3. Locatarul se obligd:

- sd foioseasci bunul potrivit destinaliei qi in conformitate cu clauzele contractului;
bunului;
foiosire Ei intre{inere in stare normalS a bunului;
- sd efectueze reparalia curentS. a bunului. Reparalia curentd presupune intervenliile neceszus in
rezultatul folosinlei conform destinaliei a bunului gi care, in mod echitabil, pot fi puse pe seama
locatarului, avind in vedere in special natura bunului, destinalia pentru care este folosit qi
termenul locafiunii.
- Locatarul nu poartd rdspundere pentru uzura normald a bunului inchiriat dacd acesta a fost folosit
potrivit destinaliei qi in conformitate cu clauzele contractului.
- Locatarul are obliga{ia de a ac}iona intr-o manierd care sd nu irnpiedice folosirea normal[ a
bunului de cdtre al{i locatari. Locatarul este }inut fa!6 de locator gi de ceilal}i locatari sd repare
prejudiciul care poate rczulta din neexecutarea acestei obligalii fie cb a fost produs de el, fie de
persoanele cdrora le-a permis folosinla bunului sau accesul la el.
- Locatarul este tinut sd repare prejudiciul suferit de locator prin pierderile survenite la bunul
inchiriat dac6 nu va demonstra cd pierderile nu se datoreazd vinovdliei sale sau a persoanelor
cdrora le-a permis folosinta bunului sau accesul la el.
- in cazulin care bunul inchiriat este un imobil, locatarul nu rdspunde de prejudiciul cauzatprin
incendiu dac[ nu se va demonstra cd el se datoreazd faptei locatarului sau a persoanelor cdrora
acesta le-a permis folosinla sau accesul la imobil.
- sd achite la timp chiria Ei serviciile cornunale;
- sd nu subinchirteze bunul inchiriat fdrd consimfdm?ntul Locatorului,
- sd restituie Locatorului bunul inchiriat in termen de 3 zile de la data incet6rii efectelor
contractului de localiune intr-o stare bund, {in?ndu-se cont de uzura normativd, care s-a produs pe
parcursul inchirierii.
- sd informeze locatorul despre deteriorarea bunului inchiriat sau existenla vreunui pericol, despre
orice drept sau pretenlie a unui ter!, dacd aceste circumstanle necesitd intervenlia sau apdrarea din
par1tea locatorului;
- Locatarul rdspunde pentru deteriorarea bunului in mdrimea in care s-a micAorat valoarea lui ;
- La cererea locatorului, construcliile neautorizate de el urmeazd, a fr demolate de cdtre locatar sau
pe contul lui.
6.4 Dreotul Locatarului:

sd pdstreze qi sd asigure integritatea

sd acopere cheltuielile curente de

-

sa erectueze teparctia eapitald' q;i sr
trcacir cheltuielile de repararic
oblinerea consimfdrn?ntuiui de la Locatar;

- La expirarea termenului
-

sau

c.'iluiri

i'

cr.(rr! c'ir.ici

\
tlrr'r-r

rczolufiunca localiunii, Iocirtar.rrl lr.: tirc;r1ul
sii sc'rit.c
imbundtdfirile, efectuate cu pennisir-urca locatorului,
care pot 1i .scpar.tc 1li*j a sc rlctcri.r.'
ori sb ceard compensarea valorii lor clc citre
locator.
'rrrrrl
Locatarul are dreptul sb separe imbunrldfirile
efectuate lird pcrmisirinr:a iocato^rlui
<1ncii p't Ii
separate fdrda se deteriora bunul qi
clac6 iocatorul t:efuzdsd conrpc,rr"z..,vulou,.c,
lur.
irr cazul irr
care imbunatafirile efectuate lird permisiunea
locatorului nu pot Ii scparatc fiir.ii a s c
rlctcriu*r
bunul, ele devin proprietate a locatoruluj.

6.5. Amestecul in activitatea Locatarului
nu se admile.

VII. EFECTELE SCHIMBANTT PROPRIETARULUI
IsUNULUI
'1

Dacd' bunul inchiriat este instrdi nat
delocator r:nui terf, acesta din urnrd se subrogd
de drept
locatorului in drepturile qi obliga{iile care
decurg din locliun e dacdlocaliunea este
opozabild
tertrului;
7'2 Restabilirea dreptului de proprietate, pe
motiv de nuliiate, rezolufiune sau pe alt temei confbrm
regii.
la locatorui
7

inilial are caefec? restabilirea raporturilor de localiune.
Aceastd reguld nu afecteazd
prestaliile executate inainte de data restabiliiii.

VIII.CONDITIILE DE MODIFICARE
SI
REZILIERB A COI{TRACTULUI

l;l;#t"jrii,Tiffi:::#"contractului

de locafiune, prelungirea sau rezilierea rui
se

efectueazi

cu

8.2. Locatorul este in drept sd ceard rezoruliunea
localiunii dacd locatarur:
a) nu foloseqte bunul inchiriat la destinalie
sau in
cu prevederile contractului;
b) admite intenJionat sau din culpS inrauiSlirea
"orrror*itute
st5rii
bunului ori creea zdunpericol real pentru
o
asemenea inrdutdfire;
c) nu plategte chiria pe parcursul a 3 luni
dupd expirarea termenului de platd;
d) incheie un contract di sublocafiune fErd
acordul locatorului.
e) nerespectatea regulilor de exploatare a bunului
inchiriat,
r'Lrru rdr' precum
Preuulll gi a celor sanitare gi anti
incendiare;
f) efectuarea reconstrucliilor gi reutilSrilor bunurilo
r, fdrl"acordul Locatorului;
8.3. Locatarul este in drept sd ceara
rezolufiuneu to"ulrrrrir ?n cazul in care:
a) qi-a pierdut capacitateade munci gi
nu poate rotosi bunur inchiriat;
b) este privat de libertate gi nu-qi poate
executa obligaliile contractuale.
"I;:#*:H;"L,",:Jfi:ctului, patt iu
invocd rcziliJre:ainqtiinfeazs in scris cealattd,parre
cu 30 zite
"ur"

8'4 'chiria lunarS se va modifica de cdtre
Locator, prin acord adifional la contract,
semnat de ambele
pdrfi, in
cazul schimbdrii facturii de bazd pentru
chirie conform prevederilor legislsfiei in
vigos re lLegea
bugetului de
Stat pe anul respectiv

/

iar Locatarul este obligat sd achite chiria
lunard.

XI.RiSPUNDEREA PARTILOR

9'i consecinlere nerestituirii

la timp a bunurui inchiriat:
Dacd' dupd incetarea raportuiilor contractuale,
locatarul nu restituie bunul ?nchiriat, locatorul
are
dreptul sd ceard.plata chiriei pentru toatd
durat aintirzierii. Se poate
,.pururea
prejudiciului
in
partea neacoperitd de chirie.
""r"
9.2 Limitarea dreptului de a cere chiria ratatd
- In cazalin care arezolvit contractul clelocaliune pentru neexecutarea
fdrd justificare a obliga{iilor
de citre locatat, locatorul nu are dreptul
d" a c"r"'"hiria pe care o varata din cauzaincetdrii

-

\

Ia

\

inainte dc termctt lr lrtcltliurtii. Accastl rcgull nu inrpicclicti loculorul s[ cear5, conlirrpr
dispoziliilor privincl nccxccutarca obligafiilor, rcpararL:a prc.iudiciului cauzat.

9.2.in cazul in citrc i,tlcitlltrltl ntt va achita ohiria in tcrrlcnul prcv:izrrl dc prczentului
pldti o penalitate cle 0,01 %, din sunra resterntf, pcntru llccarc zi

cle

con{rac1" irccslir vir

intlirzierc.

x. FORTA MAJORA
10. Nici una dintre pilrtri nu rlspunde de neexccutarca la tcnrcn sau/qi de exccutarca ip nrod
necorespullzialor - total satt parltal * a oricdrei obliga{ii carc ii revine in baza prezcptului
contract, dacl nccxecutarea sau executarea necorespunzitoarc a obiigatiei respeclivc a lirst
cauzatd de forfa majorI, gi iurume: calamitdli naturale, incencliu, inundalii, stare de rdzboi,1r:tclc
puterii publice, oricare alt eveniment sau imprejurdri care facc imposibil executarea obligaliilor
conform prezentului contract.
l0.iPartea care invocd for{a rnajorS este obligatl sI notifice celeiialte p6r{i, in termen cJc trei zilc
bancare producerea evenimentului gi sd ia toate rndsur"ile posibile in vederea lirnit5rji
consecinfelor lui.
10.2Dacd in termen de'10 zile de la producere, eveninlentul respectiv nu inceteazd, pdrJile au clrcptll
sd-qi notifice rezilierea prezentului contract frrd ca vreuna clintre ele sd pretindd daune-intercse .

xI. DISPAZITTT FINALE
Litigiile ;i divergenlele care pot apdrea la executarea prezentului contract vor fi soluJionale, cir.rpri
qosibilitate, pe cale amiabild.
Itr.2ln cazul imposibilitalii soluliondrii litigiilor pe cale amiabild, acestea vor fi tralsmise sprc
sol u{i onare instanf elor de j udecatd competente.
1 i.3 In cazul apafiliei situaliilor nereglementate de prezentul contract, par{ile vor acfiona
in confri;1nitatc
cu legislafia in vigoare.
ll.4 Prezentul contract poate fi oricind modificat prin acordul ambelor Pdrfi, cu condilia ca modificarea
sd fie fdcutd in scris qi semnatd de Pbrfi in forma unui act adilional la contract. Din momentul
semndrii, anexele adilionale devin p6rfi integrante la contract.
Ll.5.Prezentul contract intrd in vigoare inziuasemndrii lui gi inceteazSla3l decembrie 2018.
i 1.6 Prezentul contract este intocmit gi semnat in 2 exemplare originale, ambele in limba romdnd, c6te un
exemplar pentru fiecare parte, avdnd aceeagi putere juridicd.
11.1

XI.RECHIZITELE BANCARE $I ADRESELE JURIDICE ALE TANINON
LOCATOR

LOCATAR

Regia Apd Canal - Orhei SA
Mun.Orhei str.31 August 67
Tel:

c/f
INAN:
Director General interimar
PERTU Victor

mun. Orhei

COPIA CORESPUT{DE
Secretar al Consiliului municioal Or

,//oR)tD&?uLU'

Z

Ala BURACOVSCHI

Anexa Nl'. I
la ceintractrrl de locafiunc nr.
din
2019

Specificalia

Determingrea cuantumului al arendei bunurilor
Tarif de bazd, pentru arenda anuald a 1 m de
Coeficientul de amplas a:e a
Coeficientul amenajErii

incdperii

Suprafala

173.5 lei

Kz

incdperii

Kr

pia(d

K+

incdperii

Cuantumui minim

Tb
Kr

tehnice

Coeficientul ramural de utilizarea a
Coeficientul de

spaliu

S

al arendei anuale pentru folosirea incdperilor se calculeazd aplicandu-se

formula: (conform Legii Bugetului pe anul respectiv
)

Pai=Tbx(t+Kl +K2+K3 )xK4 xS
Total: an -......... Iei

Lunar:

-

....,...Iei
Locator

Locatar

PERTU Vicfor

al Conllliului mun.

COPIA CORESPUNDE

i t./ ORIGltlAtUtUl
rrqv--'-a/N.

Secretar al Consiliului municipat Orhei

mAn

Ala BURACOVSCHI
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