
----RQMANIA=-:-::---------------------------
JUDETUL CLUJ 
e0MUNA-8IURIL-A ------------
CONSILIUL LOCAL CIURILA 

Nr. ____ / ____ _ 

CONTRACT DE INCIDRIERE- CADRU I 
I 

- - -- -------Art.-1. Partile.contractante,________________________________ _ ___ _______ _____________ __________ ____ ___ __ _ I ----- -- - I 
A vand in vedere rezultatul proceauriicleinclrirtere-a-bazei-sportive-din-sat-Salicea-com-=--. -~ __ _,l 

Ciurila si a unui teren aferent situat intre cele doua drumuri judetene, 107 R si 103 Z, pentru I 

desfasurarea de activitati sportive p:nn licitatie publica, a intervenit prezentul contract de 
inchiriere, denumit in continuare ,,Contract", intre: 

COMUNA CIURILA cu sediu, Com. Ciurila, sat Ciurila str. Principala nr 5, jud. Cluj, 
telefon/fax 0364806500 , cod fiscal 4924004 , cod IBAN R095 TREZ 24A8 4030 1203 030X 
deschis la Trezoreria Cluj, reprezentata prin POPA TEODOR CRISTINEL, avand functia de 
primar, in calitate de LOCATOR, pe de o parte 

Sl 

___________________________ (denumirea 
locatarului), cu sediul in ________________________ _ 

Telefon/fax e-mail ---------~ ------------------
nr. de inmatriculare in Registrul Comerului __________________ _ 
cod fiscal __________ , cont (trezorerie) ______________ _ 
reprezentata prin ___________________________ _ 
avand functia in calitate de LOCATAR -------------------~ 
pe de alta parte 
Art. 2. Scopul contractului 
1.Locatorul inchiriaza locatarului, iar acesta ia cu chirie de la locator baza sportiva din sat 
Salicea com. Ciurila si a un teren aferent situat intre cele doua drumurijudetene, 107 R si 103 Z. 
2.Locatorul acorda locatarului pe durata contractului, drepturile chiria~ului cu privire la terenul 
de sport multifunctional 
3.Locatorul acorda, de asemenea, locatarului un drept de folosinta a bazei sportive din sat 
Salicea com. Ciurila si a unui teren aferent situat intre cele doua drumuri judetene, 107 R si 103 
Z , pe intreaga durata a mchirierii. 
Art. 3. Obiectul contractului 
l.Obiectul contractului consta in inchirierea de catre locator a bazei sportivei din sat Salicea 
com. Ciurila si a unui teren aferent situat intre cele doua drumuri judetene, 107 R si 103 Z, 
pentru desfasurarea de activitati sportivesi pentru sustinerea unor activitati de alimentatie publica 
cu caracter nepermanent . 



_____ 2. Predarea:_Rrimirea se va face pe baza unui proces-v'etbal de predare-primire, ce constituie 
anexa la prezentul contract de inchiriere. 

-----:Art;-4-;-Durata-contractului 
l .Prezentul contract intra in vigoare ~i va produce efecte juridice incepand cu data semnarii lui. 
2.Prezentul contract a fost incheiat pe o perioada de 4 (patru) ani, fu.cepand cu data sernnarii ~i 
pana la data de ______ _ 

3.Prezentul contract poate inceta inainte de data mentionata la alin. (2), in cazul rezilierii acestuia 
de catre dintre parti, cu respectarea prevederilor de la art. 10 din prezentul contract. 

4.Prezentul contract poate fl prelungit, prin act aditional ~i numai daca sunt intrunite, cumulativ, 

urmatoarele conditii: 
. --- ______ ,, _________________ -------·-- ·------·--------- ---------

---------------- -1 

-locatarul a achitat chiria ~i contravaloarea utiTiiaTilor la termenele convenite;-:fara a avea mac-ar o 
singura fu.tarziere pe toata durata de derulare a contractului; 
-locatarul a respectat, fara exceptii, toate celelalte clauze contractuale; 
-locatalul nu este fu.registrat la data expirarii contractului cu debite la bugetul de stat, bugetul 
local, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurile speciale etc.; 
-locatarul nu a fost sanctionat vreodata prin acte ale organelor abilitate sa controleze modul in 

care i~i desfa~oara activitatea; 

-locatarul nu se afla in procedura-de dizolvare ori lichidare, dupa caz; 

-locatarul nu-se afla in procedura insolventei; 

-locatarul prezinta dovada solvabilitatii; 

-locatarul nu a schimbat destinatia bunuluiinchiriat ~i nu ~i-a modificat, pe parcursul derularii 
contractului de inchiriere, profilul/obiectul de activitate fn raport cu eel avut la data pacticiparii 
la procedura de lioitatie. 

Art. 5. Chiria, termenul ~i modalitatea de plata 
1.Chiria aferenta este fn cuantum de _____ /luna cu exceptia lunilor noiembrie , 
decembrie, ianuarie si februarie pentru care se va percepe jumatate din pretul chiriei stabilita in 
prezentul contract de inchiriere. 
2. Pretul chiriei licitat va fi indexat anual cu indicele de inflatie .. 
3. In afara chiriei, locatarul va fi obligat ~i la plata utilitatilor (curent electric, salubritate, apa, 
incalzire) . 
4.Chiria va fi platita in lei. 
5.Plata chiriei se va face lunar, pana la data de 10 ale lunii pentru luna urmatoare. 
6.Chiria va fi platita in contul ____________ deschis la Trezoreria Cluuj sau la 
casieria Primariei com. Ciurila . 

7.Plata chiriei cu o fntarziere mai mare de 5 (cinci) zile lucratoare se sanctioneaza cu penalitati 
de 0, 1 % pe zi de intarziere, calculata la valoarea chiriei datorate. 
8.fn cazul fntarzierilor la plata utilitatilor, locatarul va plati penalitati de 0,5% pe zi de intarziere, 
calculate la valoarea sumelor datorate. 
9.Neplata chiriei, precum ~i orice alta prevedere incalcata referitoare la neindeplinirea 
obligatiilor contractuale de catre titularul dreptului de inchiriere dau dreptul autoritatilor 



_____ c_.ontractante_sau_titularului..dreptului..de_administrare,_dupa_caz,Ja_retinerea_contra:valorii_acesteiu.------
din garantie. Titularul dreptului de inchiriere este obligat sa reintregeasca garantia. 

-----lO .. UtilitatiJe-(apa,-incalzire-,-salubritate,current-electFic-etc.)-vor-fi-platite-de-locatar.-Gonsiliul----------i 
Local Ciurila , prin serviciile specializate din cadrul Primariei comunei Ciurila , va factua catre 
locatar contravaloarea utilitatilor sus-mentonate, acesta din urma avand obligatia de a onora plata 
acestora in conformitate cu prevederile alineatelor precedente. 

Garantia de participare depusa in cuantum de 6.000 lei se restituie de catre locator dupa 
incetarea contractului de Inchiriere. 
Art. 6. Predarea bunului inchiriat 

---- -------- LPredarea-bazeisportive--din ··sat-Salicea com:--Giurila-si--a-unui- teren-aferent·situaHntre-cele-------------
doua drumuri judetene, 107 R si 103 Z se va face in baza unui Proces-verb_al,_s_e.mnat_r_e_c.ipr_o_c_d_e,____ ____ ___, 
reprezentantii autorizati ai ambelor parti, in urma unei inspectii detaliate efectuate de catre 
locatar ~i cate confirma conditia bunului inchiriat afirmata de catre Locator., in termen de 30 de 
zile de la data constituirii garantiei. 

Art. 7. Drepturile si obligafiile locatorului 
l .sa incaseze chiria, in conformitate cu dispozitiile contractului de inchiriere 

2.Pe toata durata contractului, sub conditia ca locatarul sa i~i achite chiria ~i alte sume datotate 
conform prezentului contract ~i sa i~i indeplineasca toate celelalte obligatii prevazute de acesta, 
Locatarul se va bucura de folosinta pa~nica a bunului inchiriat , f"ara nici o interventie din partea 
Locatorului sau oricarei persoane care ar putea emite pretentii cu privire la bunul inchiriat. 

3.Locatorul va respecta (cu exceptia cazului in care va fide datoria Locatarului sau a oricarei alte 
persoane care nu este parte la contract sa faca aceasta) toate prevederile legislatiei aplicabile, 
prezente sau viitoare cu privire la folosirea: sau ocuparea bunului inchiriat de catre locatar sau 
care privesc in alt mod bunul inchiriat. 

4.In masura in care aceasta obligare nu apartine locatarului, locatorul se obliga: 

-sa ia masuri pentru repararea ~i mentinerea in state de siguranta in exploatare ~i functionalitate a 

bunului inchiriat, pe toata durata contractului; . 

-sa efectueze toate reparatiile care cad in sarcina lui conform legii ~i sa faca acele reparatii ale 
bunului inchiriat care sunt urmarea uzurii normale sau a defectiunilor cate sunt rezultate in 
urma unei exploatari nonnale a bunului inchiriat, Reparatiile care sunt urmate a folosirii 
incorecte a bunului inchiriat, a vandalizarii sau distrugerii partiale sau totale a acestuia sau a 
utilitatilor sau a oricaror alte elemente aferente bunuluiinchiriat vor fi suportate de locatar; 

- sa execute eventualele lucrari de instalatii necesare bunului inchiriat, in cazul schimbarii 

modului de furnizare a utilitatilor; 

-sa remedieze eventualele defectiuni din interiorul spatiului inchiriat determinate de 

neexecutarea la timp a lucrarilor de reparatii care ii revin sau de executarea lor 

necorespunzatoare; 



______ -_sji_r_Qm~_cljeze eventualele deteriorari cauzate spatiului inchiriat ca urmare a executarii unor 

lucrari de reparatii care ii revin; sa execute orice alte lucrari de mtretnere, reparatii ~i inlocuite 
care nu cad in sarcina-locatarrrlui-. ____________________________ ___j 

- locatarul se obliga sa incheie, in nume ~i cont propriu, pe toata durata contractului, polita de 
asigurare in legatura cu imobilul pe care il are m administrare. Locatarul este exclusiv 
raspunzator m cazul in care unul sau mai multe dintre evenimentele asigurate se produc din 
motive imputabile lui ~i care conduc la excluderea de la acordarea despagubirii de catre 
asigurator. In astfel de situatii, locatarul isi asuma obligatia de a aduce de mdata bunul mchiriat 
la starea anterioara producerii evenimentului, suportand integral costurile aferente. 

-------- 5~Locat6rulare-obligatia sa predea bunul pe baza-de-pro-ces;:verbal;-in-termen-de·J0-de-zile-de-la---------- -i 

~----data-G0nstituir-ii-garantiei-,---------------------------~----j 
6.Locatorul are dreptul sa controleze executarea obligatiilor titularului dreptului de inchiriere ~i i 

respectarea conditiilor fnchirierii, avand dreptul sa constate, ori de cate ori este nevoie, f'ara a 
stanjeni folosinta bunului de catre titularul dreptului de fnchiriere, starea integritatii bunului ~i 
destinatia in care este folosit sis a verifice starea bunului inchiriat prin intocmirea unui proces 
verbal , eel putin o data pe an . 

Art. 8. Drepturile si obligatiile locatarului 
.(1) Locatarul convine impreuna cu locatorul cape durata contractului: 

-sa achite sumele datorate fn baza contractului, in contul bancar indicat de locator sau la casieria 
Primariei com. Ciurila; 

-sa plateasca chiria ~i orice alte sume datorate locatorului conform prezentului contract, la data 
scadenta pentru plata, in toate cazurile, :fara a avea dreptul la nici o retinere, deducere, 
contrapretentie sau compensare. Locatarul poate executa o plata anticipata a chiriei ~i a oricaror 
altor sume datorate conform prezentului contract, dar numai cu acordul prealabil scris al 
locatorului; 

-in cazul in care locatorul nu.prime~te oricare suma datorata acestuia la data scadenta,, locatarul 
,se obliga sa plateasca penalitati la aceasta suma, in cuantum de 0, 1 % pentru chirie ~i 0,5% pentru 
utilitati aplicabil sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, calculate de la data scadenta pana 
la data primirii platii, :fara ca suma reprezentand penalitatile sa poata depa~i debitul principal; 

- locatarul va plati costurile aferente serviciilor de furnizare a apei, electricitatii, incalzirii ~i 
oricaror altor servicii contorizate periodic ~i furnizate catre sau folosite, toate taxele pentru 
contoare ~i toate taxele de intretinere a acestora;. . .. 

(2) Locatarul: 

- nu va impiedica Locatorul in exercitarea oricaror drepturi ale acestuia, conform prezentului 
contract ~i nu va impiedica accesul locatorului in spatiul inchiriat , in conditiile stipulate in 
prezentul Contract; 

- va permite Locatorului, eel putin o data pe an, la verificarea modului in care folose~te ~i 
intretine spatiul inchiriat. 

- va permite locatorului accesul in spatiul inchiriat pentru a remedia orice incalcare a obligatiilor 

locatarului in baza prezentului contract, pentru a repara, intretine, curata, modifica, inlocui, 



______ in_st_a_la, adauga sau racorda orice conducte care deservesc bunul inchiriat sau orice proprietate 

invecinata, pentru a repara, intretine, modifica sau reconstrui orice parte din bunul inchiriat sau 

din proprietatea invecinata, pentru a respecta oricare -arn:ooligafiile sale;-in conformitate cu 

prezentul contract. 

(3) Locatarul se obliga: 

- sa efectueze lucrarile de intretinere, de reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii ~i 
instalatii din spatiul inchiriat; 
- sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii ~i instalatii deteriorate din paqile comune, 

- - ------- ca urmare--a-folosirii- lor necorespunzatoare; -indiferent -daca--acestea-sunt- in-- interiorul-sau--in----------- -
-------=e=x=te=r=io=r=u"'---1----=cs_Ratiului inchiriat; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, 

cheltuielile de reparatii; 
-sa comunice locatorului, in termen de 30 de zile de la aparitie, orice deteriorare produsa bunului 
inchiriat ~i a carei remediere cade in sarcina acestuia; 
-sa predea locatorului, la incetarea contractului, bunul inchiriat in starea de folosinta ~i curatenie 
constatate in procesul-verbal de receptie intocmit la preluarea bunului inchiriat. 
(4)Locatarul se obliga sa foloseasca bunul inchiriat exclusiv potrivit destinatiei lui ~i sa nu 
execute modificari ale spatiului inchimt, modemizari ale acestuia ori alte lucrari de investitii 
decat cu acordul expres al locatorului, consemnat in act aditional la prezentul Contract. 

(5)Locatarul nu va folosi imobilele inchiriate: 
- pentru nici o alta activitate sau scop, in nici un mod sau pentru nici o alta destinatie, care ar contraveni 

folosintei permise; 

-in orice scop care produce zgomot, este periculos, ilegal, imoral sau tulbura sau cauzeaza 

-daune sau afecteaza locatolul sau detinatorii sau ocupantii orica.rei proprietati invecinate sau 

care implica folosirea oricarei substante care poate fi daunatoare, poluanta sau contaminanta. 

(6)Locatarul nu va aduce modificari sau adaugiri bunului fnchiriat, :rara. consimtamantul 
prealabil scris al locatorului. Fara a aduce atingere chestiunilor generale mentionate mai sus, nu 
se vor aduce modificari sau adaugiri, chiar daca acestea au fost aprobate de locator, care: 
-afecteaza structura bunului inchiriat ori a imobilului in care este situat acesta (incluzand, dar 
:rara a se limita la: acoperi~uri, fundatii ~i peretii principali sau de rezistenta, podele, grinzi ~i 
coloane); 
-determina fuzionarea bunului inchiriat cu orice spatiu invecinat; 

-afecteaza In:rati~area exterioara a spatiului inchiriat sau afecteaza estetica imobilului in care este 
.situat acesta; 
-afecteaza sistemul de ventilatie sau alte sisteme ale bunului inchiriat ori ale imobilului in cate 
este situat acesta. 
-nu se vor aduce modificari sau adaugiti bunului inchiriat sau sistemelor de conducte sau 

echipamentelor cace deservesc spatiul inchiriat, fara consimtamantul prealabil scris al 

locatorului. 



______ (7)Locatarul se obliga sa incheie, 111 nume ~i cont propriu, pe toata durata contractului, P._o_l_it,_a_d_e _____ ~ 
asigurare pentru bunul care face obiectul prezentului contract de inchiriere. 

-----(8)-bocatarul-este0bligat-sa-permita-0rganizarea-pietei-v0lante-o-data-pe-samptamana-,-timp-de---S,----
ore, in intervalul stabilit; 
(9) Locatarul este obligat sa permita depozitarea standurilor folosite la piata volanta, pe partea 
parcarii acoperita; 
(10) Locatarul este obligat sa permita folosirea gratuita a bazei sportive de catre elevii unitatii de 
invatamant de pe raza UAT Ciurila, respectiv doar de catre elevii Scolii Gimnaziale Ciurila, in 
conditiile stabilite , in cadrul unui program pentru utilizarea bazei sportive , cu d-na director al 

-------ftfFtocafarul esteobligat: . . . .. . . . . . . ----- ............. ············· ········I 
-----a1-sa-nu-aduea-atingere-dreptului-de-pr0prietate-publi0a-prin-faptele-~i-a0telejuridi0e-savar~ite; · · 

b) sa plateasca chiria, 111 avans, in cuantumul ~i la termenele stabilite prin contract; 
c) sa constituie garantia in cuantumul, in forma ~i la termenul prevazut in caietul de sarcini; 
e) sa execute la timp ~i in conditii optime lucrarile de 111tretinere curente ~i reparatii normale ce ii 
incumba, in vederea mentinerii bunului fochiriat in starea lil care 1-a primit in momentul 
incheierii contractului; 
f) sa restituie bunul, pe baza de proces-verbal, la 111cetarea, din orice cauza, a contractului de 
111chiriere, 111 starea tehnica ~i functionala avuta la data preluarii, mai putin uzura aferenta 
exploatarii normale; 
Art. 9. Reziliere 
(1) Locatorul va fi indreptatit sa procedeze la rezilierea prezentului contract de inchiriere fo 
urmatoarele cazuri: 
- daca orice parte din chirie sau orice alta suma datorata in baza prezentului contract va fi 
restanta pentru o perioada mai mare de 30 de zile lucratoare; sau 
-111 cazul 111 care locatarul nu respecta sau nu 111depline~te oricare dintre obligatiile sale prevazute 
in prezentul contract de inchiriere. 
-in cazul fo care locatorul, in orice moment, permite o intarziere sau o 111calcare a obligatilor 
contractuale ale locatarului, nu aplica nici o sanctiune persoanei aflate fo situatia de incalcare, 
reduce o penalitate contractuala, acorda o perioada suplimentara pentru ca o obligare sa poata fi 
respectata sau pentru luarea unei decizii, toate acestea nu vor fi considerate modificari aduse 
termenilor ~i conditiilor asupra carora s-a agreat, un precedent pentru a fi invocat de locatar, sau 
o renuntare din partea locatorului la oricare din drepturile sale, ci va fi mai degraba considerat ca 
un gest de toleranta cate nu va affage nici o obligatie partea locatorului. 
(2)Orice schimbate sau renuntare la orice prevedere din prezentul contract va deveni valabila ~i 
obligatorie numai daca este specificata in scris. 
(3)Locatarul are dreptul de a cere instantei competente rezilierea prezentul contract in cazul in 

care locatorul i~i 'incalca obligatiile contractuale din motive imputabile lui. 

( 4)In cazul rezilierii contractului din motive imputabile locatarului ori incetarii contractului 
inainte de tennen, sub orice forma, la solicitarea locatarului sau din initiativa acestuia, locatarul 
va plati locatorului chiria ~i contravaloarea utilitatilor la zi, plus o suma reprezentand chiria pe 6 
luni cu titlu de daune. 



(5)Locatorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractuaJ_in_c_eLmult_3_0_zile_de_la. ____ ~ 
-----~ 

aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data inceperii ~i care conduc la 
-----modificarea-clauzel0r--c0ntractuale--in-a~a-masura-incat-indeplinirea-contractului-ar-fi-contrara----

legii ~i interesului public. 
Art. 10. Forfa majora 
Fiecare dintre parti va fi exonerata de raspundere pentru neindeplinirea partiala sau totala a 
obligatiilor prevazute de prezentul contract, in cazul in care aceasta neindeplinire s-a datorat 
situatiilor de forta majora care s-au produs ulterior semnatii prezentului contract, sub conditia ca 
aceasta exone~are de raspundere sa se tefere numai la acelei obligatii cace sunt afectate in mod 

1 

__ ----· ___ directde.situaRile de-forta-majora sisa-subziste-atata vreme-cat-situatiile-de- forta-maj ora-exista~----------: 
2.Partea care invoca o si~atie de forta majora va notifica a12aritill.a~e.steLs.ituatiLc_eleilalte_parj:i - I 

·---- • -- I 

in termen de 10 de zile de la producerea evenimentului de forta majora. 1 

in cazul in care oricare dintre situatiile de forta majora continua penffu o perioada mai mare de 
trei (3) luni sau se anticipeaza in mod rezonabil ca situatiile de forta majora vor continua pe o 
perioada mai mare de trei (3) luni, partile au dreptul sa i~i notifice incetarea de plin drept a 
prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte plata de daune-interese. 

in cazul in care orice parte a spatiului inchinat este deteriorata partial sau in intregime de defecte 
structurale cauzate de forta majora, astfel incat partea deteriorata sau distrusa nu poate fi unlizata 
iil conformitate cu prevederile prezentului contract, locatarul va fi eliberat de la plata chiriei 
corespunzatoare, iricepand cu ziua urmatoare produceril circumstantei respective, pentru intreaga 
perioada in care dauna sau deteriorarea persista, 
Art. 11. Notificari 

(1) Orice nodficare, aprobare, consimtamant sau alta com uni care in legatura cu prezentul 

Contract: 

a) trebuie sa se faca in scris; 

b) trebuie sa fie tri.:lnisa in atentia persoanei de contact indicata in preambulul 

prezentului contract; 

c) trebuie inmanata personal sau prin intermediul serviciilor po~tale cu confi-tmate 
de primire, de curierat la adresa destinatarului, care este specificata in prezentul contract, sau 
daca destinatarul comunica o alta adresa din Romanla, se va trimite la acea adresa, 
(2)Adresa fiecarei parti este cea specificata in preambulul prezentului contract. 

(3)0 notificare, aprobare, consimtamant sau alth comunicare i~i produce efectele in ziua in 

cate a fost primita la adresa corespunzatoare. 

Art. 12. Exonerarea de raspundere a locatorului 
1.Locatorul nu va fi raspunzator in fata locatarului pentru nici o interferenta sau deranjament 

cauzat/a locatarului in 6npul efectuarii oricaror lucrari de reparatii, de intretinere, de amenajare, 

de adaugire, de modificare sau a altor lucrari fie ele structurale sau de alta natura sau lucrari de 

dezvoltare in cadrul imobilului in care este situat spatiul inchiriat. 

------------------- ,-- -----·· 



2.Locatorul nu va fi responsabil pentru nici o pierdere, accident sau dauna cauzat/a spatiului 

inchiriat ori imobilului in care este situat acesta ~i nici pentru obstructionarea sau intreruperea 

exercitarii oricaruCdrept acorclat prin prezentul contract oin orice mot1v care oepa~e~te controlul 

locatorului. 

Art. 13. Schimbarea circumstanfelor 
1.0 schimbare majora a circumstantelor in urma carora paqile au initiat incheierea prezentului 
contract, cum at fi scaderea nivelului chiriei pe piatA sau o schimbare legata de politica de investitii 
sau situatia financiara a locatarului, nu va putea constitui un motiv pentru modificarea sau rezilierea 

-----prezentului-contract de-catre-vreuna;dintre-paqli-------
_____ _..Iotu~i,_in_cazuLschimbariLcircumstantelor,_l_o_catarul_"\!:a_p_ute_a_s_oli_cita_:r:_ezili.e_r_e:a_p_r_ezentuJui. ____ ~ 

confract sub conditia acordarii de daune locaton1lui infr-un cuantum reprezentand eel putin chiria 
actualizata pentru un an de folosinta ~i numai dupa consemnarea acestei sume intr-un cont la 

dispozitia locatorului. 

Art. 14. Solufionarea litigiilor 
l .Locatorul ~i Locatarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 

indeplinirea contractului, 

2.Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Locatorul ~i Locatarul nu leu~esc sa -iezo}tie 

in mod amiabil o divergenta contractuala , fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze 

de catre instantele judecatore~ti din_Romania. 
Art. 15. Limba care guverneaza contractul 
Limba care guvemeaza contractul este limba roman:a. 

Art. 16. Legea aplicabila contractului 
Legea aplicabila prezentului contract este legea romana. 

Incheiat astazi, _________ la sediul locatarului, in doua exemplare 

originale cu foqa juridica egala, cate unul pentru fiecare parte. 

LOCATOR, 
COMUNA CIURLA, 
PRIMAR, 
POPA TEODOR CRISTINEL 

Consilier juridic, 
Trif Mire la Adela 

-----------------

LOCATAR, 


