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CONTRACT DE INCHIRIERE
NR.6/07.05.2014

1. SC CILPROD COMPANY SRL, cu sediul in localitatea Oradea, strada Tepes Voda nr. 14, judetul
Bihor, CUI RO 16258228, numar de inregistrare in Registrul Comertu1ui J05/51712004, IBAN R029
TREZ 0765 069X XXOO 4866, deschis la Trezoreria Oradea, IBAN R059 RZBR 0000 0600 0447
6948, deschis 1a Raiffeisen Bank, telefonlfax 0259.440.521, reprezentata prin Administrator Cilan
Lazar Daniel, in calitate de Locator
si
2. PRIMARIA SOFRONEA, cu sediul in localitatea Sofronea, strada Principal a nr, 187, judetu1 Arad,
IBAN R007 TREZ 24A8 4030 3200 109X, reprezentata prin ~A 0 A V loA N
in calitate de Locatar, au convenit incheierea prezentului contract

Locatorul si Locatarul sunt denumiti in continuare in mod individual" Partea " si in mod colectiv "
Partile ".

1.2. Continutul contractului.
Anexe1e precum si documente1e cu pnvire la care Parti1e au convenit ca vor fi anexate ulterior
Contractu1ui, constituie parte integranta a prezentu1ui Contract si vor fi interpretate, vor avea aceeasi
forta ob1igatorie si vor produce ace1easi efecte ca si continutu1 prezentului contract.

CAPITOLUL I - INCHIRIEREA

1. OBIECTUL CONTRACTULUI.
Obiectu1 contractu1ui il constituie inchirierea urmatoarelor bunuri mobile cu sofer:

- Excavator - 2.~ 0 tJ
- Autogreder - \ to ~,J

- Compactor _ ll> 0- IV

1.1. Receptia bunurilor.
Cu acea ~ o~ai,jf Partile vor intocmi Procesul- Verbal de Receptie III c
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cmurilor. Partile convin ca incepand cu data receptiei, costurile utilitatilor bunurilor vor fi achitate de
catre Locatar in conformitate cu art. 5 din prezentul contract.

2. TERMENUL CONTRACTULUI.
Prezentul Contract este incheiat pe un terrnen de 6 luni, socotit de la data incheierii contractului.
Pretul chiriei se achita incepand cu data inceperii activitatii comerciale de catre Locatar, adica .

3. AUTORIZATII
Locatarul se obliga sa obtina toate autorizatiile necesare desfasurarii activitatii lui cu bunurile
inchiriate.

4 LUCRARI DE REPARATII
5.1. Acordul partilor.

Executarea lucrarilor de reparatii se va face in baza acordului comun al Partilor, in baza unui plan
prezentat de Locatar , iar in cazul in care Locatorul nu este de acord cu planul prezentat se obliga sa
efectueze el aceste lucrari, pe cheltuiala Locatarului.

5 UTILITATEA BUNURILOR
Locatarul se obliga:
- sa foloseasca bunurile cu diligenta unui bun proprietar si in conforrnitate cu destinatia de folosinta
cuvenita de catre Parti prin prezentul contract;

CAPITOLUL III - CHIRIA

6. CHIRlA.
In considerarea folosirii bunurilor, potrivit prevederilor prezentului contract, Locatarul datoreaza
Locatorului 0 chirie in cuantum de:

Excavator: 280 lei + TVA I ora
- Autogreder: 170 lei +TVA lora
- Compactor: 160 lei + TVA I ora

7.PLATA CHIRIEI.
Chiria va fi platita in lei, in termen de 15 zile de la data emiterii facturii.
Plata chiriei se va efectua prin transfer bancar in contul locatorului si va fi considerata a fi fost
efectuata la data acceptarii de catre banca a ordinului de plata aferent sumei respective.

In cazuJ neplatii la scadenta a facturilor, Beneficiarul se obliga sa plateasca penalitati de intarziere 'in
cuantum de 1% pe zi, calculate la nivelul sumei neachitate, pana la data platii integrale. Penalitatile pot
depasi cuantumul sumei asupra carora sunt calculate.



I) Nicio procedura administrativa sau judiciara nu a fost declansata cu privire la sechestrarea, vanzarea
in orice mod sau executarea silita in orice alta modalitate a bunurilor sau la poprirea veniturilor
obtinute din exploatarea acestora. Locatorul se obliga sa-l informeze neintarzaiat pe Locatar cu privire
la declansarea oricarei astfel de proceduri;
C) Incheierea prezentului contract si indeplinirea obligatiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile
prezentului contract nu contravin sau nu constituie 0 incalcare a oricarei legi sau reglementari
aplicabile sau a oricarei conventii de care Locatorul este tinut;
D) Prezentul contract constituie 0 conventie asumata in mod valabil de catre Locator si este
susceptibila de executare silita in conformitate cu prevederile sale si ale normelor in vigoare;

9.2. La data incheierii prezentului contract, Locatorul se obliga la urmatoarele:
- sa asigure utila si linistita folosinta a bunurilor;

- sa nu il tulbure pe Locatar in folosinta pasnica a bunurilor;

9.DECLARATIILE, OBLIGATIILE SI GARANTIILE LOCATARULUI.
10.1. La data incheierii prezentului contract, Locatarul declara si garanteaza urmatoarele:

A) nicio procedura administrativa sau judiciara nu a fost declansata cu privire la sechestrarea, vanzarea
in orice mod sau executarea silita in orice alta modalitate a bunurilor societatii Locatarului;
B) Este organizat si inregistrat in mod legal ca societate comerciala si functioneaza in conformitate cu
legile romane, impotriva sa nu a fost declansata procedura falimentului si nu se afla in incapacitate de
plata;
C) Incheierea prezentului contract si indeplinirea obligatiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile
prezentului contract nu contravin sau nu constituie 0 incalcare a oricarei legi sau reglementari
aplicabile sau a oricarei conventii de care Locatorul este tinut;
D) In caz de denuntare unilaterala a contractului din initiativa Locatarului, acesta va notifica cu 30 de
zile calendaristice inainte, intentia de a denunta unilateral contractul.

10.2. La data incheierii prezentului contract, Locatarul se obliga la urmatoarele:
sa achite chiria conform contractului;

- sa foloseasca bunurile ca un bun chirias;
- sa il instiinteze in termen uti1pe Locator despre orice incercare de uzurpare a Proprietatii;
- sa pastreze curatenia bunurilor inchiriate;
- sa plateasca contravaloarea reparatiilor efectuate;

CAPITOLUL V - INCETAREA CONTRACTULUI SI RASPUNDEREA CONTRACTUALA

10. DENUNTAREA
Locatarul are dreptul sa denunte prezentul contract prin notificare scrisa comunicata Locatorului cu eel
putin 30 de zile inainte de data incetarii contractului in acest mod.
In cazul neplatii chiriei vreme de 30 de zile, Locatorul are dreptul de a solicita denuntarea unilaterala a
contractului.

11. PREDAREA BUNURILOR LA INCETAREA CONTRACTULUI.
La incetarea in orice mod a contractului, Locatarul va preda bunurile Locatorului in termen de 3 zile de
la data incetarii contractului, in starea in care acesta se afla la data incetarii contractului si eel putin in
starea de folosinta de la data receptiei conform art. 1.1, mai putin uzura normala. In caz de refuz
Locatorul va fi obligat la plata sumei de ./zi de intarziere.

CAPITOLUL VI - DISPOZITII FINALE



3. FORTA MAJORA.
13.1. Exonerarea de raspundere.

Niciuna dintre Parti nu va fi tinuta sa raspunda pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
unor obligatii asumate conform prezentului contract, in masura in care 0 asemenea neexcutare sau
executare necorespunzatoare a acestor obligatii se datoreaza unor cazuri de forta majora. In cazul in
care durata unui caz de forta majora sau a efectelor acestuia depaseste 0 perioada de 0 luna de la data
producerii sale, oricare dintre parti va fi indreptatita sa denunte unilateral prezentul contract prin
notificare scrisa de denuntare comunicata celeilalte Parti, contractul incetandu-si efectele in mod
automat de la data primirii notificarii de denuntare de catre Partea careia ii este adresata.

13.2. Distrugerea bunurilor.
In cazul in care bunurile vor fi distruse in tot sau in parte de producerea unui caz de forta majora sau a
oricarui rise care face obiectul contractului, astfel incat el devine impropriu pentru functionarea firmei
Locatarului, Locatarul, la alegerea sa va avea dreptul:
- sa rezilieze contractul prin notificare scrisa adresata Locatorului, contractu I fiind desfiintat de plin
drept si fara nicio alta formalitate de la data la care s-a produs evenimentul care a cauzat distrugerea
sau afectarea bunurilor, iar chiria va fi datorata doar pana la data la care s-a produs evenimentul care a
cauzat distrugerea sau afectarea imobilului;
- sa acorde locatorului posibilitatea de a remedia deteriorarile suferite de bunuri intr-un termen de 60 de
zile de la producerea evenimenbtului care a cauzat distrugerea sau afectarea bunurilor, si data la care, in
urma remedierii deteriorarilor, bunurile vor putea fi folosite in conditiile optime de catre Locatar, in
scopul organizarii si functionarii, chiria nu va fi datorata. Daca la expirarea temenului de 60 de zile ,
imobilul nu poate fi folosit, in conditiile prezentului contract de catre locatar, prevederile primul punct
al prezentului articol se vor aplica in mod corespunzator.

14. NOTIFICARI.
14.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de catre una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresalsediul prevazut in partea introductiva a
prezentului contract.
14.2 In cazul in care notificarea se va face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire (AR), si se considera prim ita de catre destinatar la data
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirm are.
14.3. Daca notificarea se va transmite prin telex sau telefax, ea se considera prirnita in prima zi
lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
14.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.

15. LITIGII
In cazul in care litigiile nu pot fi solutionate pe cale amiabila, dosarul va fi inaintat spre solutionare
instantelor judecatoresti din localitatea Oradea.

16. CLAUZE FINALE.
16.1. Modificarea prezentului contract se va putea face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
16.2 .. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, azi, in data de
07.05.2014.


