
 

 

 
 

 
CONTRACT DE INCHIRIERE 

Nr. ..... / .............. 
 
I. Pârțile contractante 
SPITALUL JUDETEAN DE  URGENȚĂ  MIERCUREA  CIUC,  cu  sediul  in  Miercurea Ciuc, str. Dénes Laszló 
nr. 2, județul Harghita, telefon/fax 0266/324193, cod fiscal 4245305, cont IBAN 
RO47TREZ3515041XXX000338 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, reprezentat prin manager Dr. 
Konrád Judith, director medical Dr. Fechete Orsolya, director financiar-contabil ec. László Botond și 
director de îngrijiri, asistent medical principal Szekeres Ildikó, în calitate de administrator al imobilului, 
pe de o parte și 
_______________________________, cu sediul în _______________________, str. ______________ 
nr. __________, județul Harghita, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului ____________________, 
Cod Fiscal _________________, telefon __________________, reprezentat prin 
______________________ , în calitate de _________________, in calitate de chiriaș, pe de altă parte, 
 
II. Obiectul contractului de închiriere 
2.1 Obiectul contractului constituie folosința spațiului închiriat în suprafața de ____ mp situat în 
clădirea administrată de Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc str. ________________, nr. __, 
pentru _________________________. 
2.2 Predarea-primirea obiectului închirierii va fi consemnată în procesul-verbal de predare-primire care 
face parte integrantă din acesta. 
 
III. Durata contractului de închiriere 
3.1. Durata închirierii este de 5 ani, începând cu data de __________ până la data de ____________. 
3.2. La sfârșitul acestui contract de închiriere părțile pot să-l prelungească de comun acord pe o 
perioadă maximă de 1 (un) an. 
 
IV. Chiria 
4.1. Chiria pentru folosirea spațiului închiriat este de ____ euro/lună/mp, calculată în lei la cursul BNR 
din ziua facturării la începutul fiecărei luni, în primele 15 zile lucrătoare. 
4.2. Plata chiriei se face astfel: 
a) dacă data comunicării facturii este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până 
la data de 5 a lunii următoare; 
b) dacă data comunicării facturii este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până 
la data de 20 a lunii următoare. 
4.3. Pentru plata cu întârziere a chiriei sau a cheltuielilor de funcționare și de întreținere, debitorul 
datorează majorări de întârziere cu procentul de 0,02%/zi de întârziere, iar în cazul neachitării în trei 
luni consecutive va opera rezilierea de drept a contractului, fără să fie necesară constatarea rezilierii 
de către instanțele judecătorești și recuperarea creanței prin executarea silită, potrivit legii. 
4.4. Chiriașul rămâne răspunzător de plata chiriei dacă abandonează bunul închiriat fără 
consimțământul locatorului. 
 

  



 

V. Obligațiile administratorului 
5.1. Administratorul se obligă: 

a) să predea obiectul închirierii descris la art. 1 din contract pe bază de proces-verbal, în termen de 
maximum 30 de zile de la data constituirii garanției de bună execuție a contractului; 

b) să încaseze chiria, în conformitate cu dispozițiile contractului de închiriere; 

c) să beneficieze de garanția constituită de chiriaș și o să restituie la incetarea contractului dacă nu se 
constată abateri; 
d) să asigure folosința obiectului închirierii pe toata durata contractului, să garanteze chiriașul contra 
pierderii totale sau parțiale și contra tulburării folosinței bunului închiriat; 
e) să mențină bunul în stare corespunzătoare de folosință pe toată durata închirierii, potrivit destinației 
sale și să suporte cheltuielile reparațiilor necesare în acest scop  
f) să controleze executarea obligațiilor chiriașului și respectarea condițiilor închirierii, având dreptul să 
constate, ori de câte ori este nevoie, fără a strânjeni folosința bunului de către chiriaș, starea integrității 
bunului și destinația în care este folosit 
g) să asigure condițiile de lumină, căldură, electricitate și apă, plata acestora fiind efectuată de chiriaș; 
h) să plătească impozitele și alte sarcini de natură fiscală percepute pentru bunul închiriat. 
i) să notifice titularul dreptului de închiriere privind orice situație neprevazută, precum starea de 
urgență și/sau starea de alertă declanșate de pandemia COVID-19. 
 

VI. Obligațiile chiriașului 

6.1. Chiriașul se obligă: 

a) să folosească bunurile închiriate conform destinației lor, să efectueze la timp lucrările întreținere, de 
reparații sau de înlocuire a elementelor de construcții și instalații din folosința exclusivă, în 
conformitate cu normele tehnice în vigoare; 
b) să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele și actele juridice săvarșite; 
c) să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantumul a două chirii/lună din prețul 
ofertat și declarat câștigător;  
d) să asigure curățenia spațiilor primite în folosință și a spațiilor comune aferente; 
e) să repare sau să înlocuiască elementele de construcții și instalații deteriorate; 
f) să asigure funcționarea în deplină siguranță a instalațiilor aferente spațiilor închiriate și să obțină  
toate avizele prevăzute de lege și normele în vigoare necesare pentru activitatea sa. Orice lucrare de 
amenajare a spațiului în scopul realizării de investiții va fi executată de chiriaș cu finantare proprie, fără 
a se crea sarcini în seama administratorului; 
g) să respecte prevederile Legii nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și 
completările ulterioare, precum și a O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de 
apărare împotriva incendiilor; 
h) să achite chiria (căldura, electricitate și apă, dacă este cazul) în termenul stipulat prin prezentul 
contract; 
i) la expirarea contractului să restituie bunul închiriat, inclusiv investițiile realizate, în deplină 
proprietate, liber de orice sarcină, conform procesului-verbal încheiat la predare; 
j) să nu subînchirieze în tot sau în parte a bunului imobil și să cesioneze contractului de închiriere unui 
terț fără acordul titularului dreptului de administrare; 
k) să nu exploateze bunul închiriat în vederea culegerii de fructe civile sau producte 
 



 

VII. Încălcarea contractului de închiriere 
7.1. În cazul în care administratorul nu-și îndeplinește oricare din obligațiile ce-i revin potrivit acestui 
contract de închiriere chiriașul trebuie să-l anunțe în scris pe administrator de neîndeplinirea 
obligațiilor contractuale. Dacă administratorul nu-și îndeplinește aceste obligații în termen de 5 zile 
lucrătoare de la primirea anunțului în scris, chiriașul poate consideră această neîndeplinire ca o 
încălcare a contractului. 
Dacă administratorul încalcă în continuare contratul de închiriere, chiriașul poate înceta contractul și 
elibera spațiul. 
7.2. În cazul în care chiriașul nu plătește chirie sau orice altă sumă de bani datorită locatorului, acesta 
trebuie să-i anunțe în scris chiriașul neplata. Dacă chiriașul nu plătește locatorului suma datorată în 
termen de 5 zile lucrătoare, de la primirea notificării, atunci administratorul poate considera neplata o 
încălcare contractului de închiriere. Dacă chiriașul nu-și îndeplinește nici una din obligațiile prevăzute 
în contractul de închiriere, administratorul poate considera aceasta o încălcare a contractului de 
închiriere. 
7.3. Dacă chiriașul încalcă contractul de închiriere, administratorul poate să înceteze contractul și să 
intre în posesia bunului închiriat. Chiriașul va plăti administratorului orice altă sumă de bani pe care i-
o datorează. 
 
VIII. Alte clauze 
8.1. Chiriașul are dreptul să mobilizeze spațiul închiriat și să instaleze diferite echipamente, fără să 
degradeze spațiul închiriat. 
8.2. La încetarea contractului, chiriașul trebuie să îndepărteze cu atenție tot mobilierul și echipamentul 
și să readucă bunul în aceeași stare ca la data la care a fost închiriat, exceptând uzura normală. 
 
IX. Încetarea contractului de închiriere 
9. Prezentul contract încetează în următoarele situații: 
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere; 
b) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș cu plata unei despăgubiri; 
c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către administrator; 
d) în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către chiriaș cu plata unei 
despăgubiri juste și prealabile, în caz de dezacord fiind competentă instanta de judecata; 
e) la degradarea, dintr-o cauză de foță majoră a bunului închiriat sau în cazul imposibilității obiective 
de a-l exploata, prin renuntare, fără plata unei despăgubiri; 
f) după expirarea termenului de preaviz de 15 zile calendaristice în cazul în care Spitalul Judetean de 
Urgenta Miercurea Ciuc va obține finanțare pentru realizarea unor lucrări (investiții) care pot fi 
realizate doar prin încetarea activității din clădirea sau terenul respectiv; fără posibilitate de a solicita 
daune sau alte despăgubiri materiale; 
g) în cazul unor situații neprevăzute și restrictive, precum starea de urgență și/sau starea de alertă 
declanșate de pandemia COVID-19 sau alte situații neprevăzute, contractul se poate suspenda pe 
durata acestora prin notificare prealabilă a chiriașului cu respectarea unui termen de preaviz de 5 zile 
de la transmiterea notificării, iar în cazul în care situația neprevăzută continuă pentru mai mult de 30 
de zile calendaristice, contractul de închiriere va înceta de plin drept începând cu a 31-a zi de la 
transmiterea notificării menționate anterior; 
h) în cazul în care Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc va obține finanțare pentru realizarea 
unor lucrări (investiții) care pot fi realizate doar prin suspendarea activității din clădirea sau terenul 



 

respectiv, contractul de închiriere se va suspenda pe perioada acestora prin notificare prealabilă a 
Spitalului cu respectarea unui termen de preaviz de 5 zile de la transmiterea notificării fără posibilitate 
de a solicita daune sau alte despăgubiri materiale. 
 
X. Răspunderea contractuală 
10 Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract atrage 
răspunderea contractuală a părții în culpă. 
 
XI. Litigii 
11 Soluționarea litigiilor de orice fel, ce decurg din executarea prezentului contract de închiriere, se 
realizează pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu este posibilă prin instanțele judecătorești 
competente. 
 
XII. Definiții 
12.1. Prin forță majoră, în sensul prezentului contract se înțelege o împrejurare externă cu caracter 
excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut 
invincibilă și absolut imprevizibilă. 
12.2. Prin caz fortuit se înțelege acele împrejurări care au condus la producerea prejudiciului și care nu 
implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristice forței majore. 
 
Prezentul contract de închiriere a fost încheiat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
 
Administrator,        Chiriaș 
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc   _______________________ 
 
Manager, 
Dr. Konrád Judith         
 
Director medical, 
Dr. Vitos Attila 
 
Director financiar-contabil, 
Ec. László Botond 
 
Director de îngrijiri 
As.med.pr. Szekeres Ildikó 
 
 
Vizat juridic, 
 
 
 
 


