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Morur DE EvIDBNIA gr DARE iN roc.r.lrunn/rolosrxlA a clAnmrloR,
coNSTRUcTIILoR $r iNcApnRrLoR cu alrA DESTTNATTn, nncAr cEA LocArrvA -

PROPRIETATE MUNTCTPILA

1. Dispozitii generale
1.I . Clddirile, construcliile, incdperile, precum qi accesoriile lor se considerd

cu altd destinafie, decAt cea locativd, dacd in conformitate cu normele gi regulile de
construclie sunt edificate sau adaptate in calitate de clddiri, construcfii, inciperi
nelocuibile (in continuare - inciperi nelocuibile).

l.2.Prin prezentul Regulament CMC stabilegte modul de evidenfd gi de dare in
chirie a incdperilor nelocuibile aflate in gestiunea Consiliului municipal Chigindu
(in continuare - CMC).

1.3. Toate acfiunile fa![ de incdperile nelocuibile gi construcfii se efectueazd, de
cdtre Direcfia generald economie, reforne qi relafii patrimoniale (in continuare -
DGERRP) qi alte subdiviziuni abilitate ale CMC, in modul prevdzut de prevederile
prezentului Regulament. Litigiile ce apar in procesul executdrii contractului de
locafiune/comodat se solu{ioneazd conform legislafiei in vigoare. Direclia asistenld
j uridicd reprezintd in instanlele judecdtoregti interesele Consiliului.

1.4. Incdperile nelocuibile se dau in locafiune/folosinfd in baza deciziei
respective a CMC. in temeiul deciziei privind darea in locafiune/folosinld se incheie
contractul de locafiune/comodat. Termenul contractului de localiune/comodat se
stabileqte in conformitate cu legislalia in vigoare gi nu poate depdgi termenul indicat
in decizie.

1.5. Contractele de localiune/comodat a incdperilor nelocuibile se incheie intre
Consiliu, in calitate de locator/comodant, gi locatar/comodatar (anexele nr.3, 4).

I.6. Persoanele frzice gi juridice care au incheiat contracte de
locafiune/comodat cu CMC urmeazd. sd le inregistreze la Oficiul cadastral teritorial
Chigin*u in conformitate cu legislafia in vigoare.

1.7. Persoanele fizice gi juridice achitd chiria in valutd nationald.
1.8. incdperile nelocuibile se dau in sublocatiune sau cesiune in modul

prevdzut de lege qi in baza deciziei CMC.

2. Registrul bunurilor imobile
2.1. Registrul bunurilor imobile intocmitinbaza rapoartelor anuale prezentate

de subdiviziunile CMC, se {ine de cdtre DGERRP.
2.2.DGERRP de comun cu alte subdiviziuni ale CMC in gestiunea cdrora sunt

imobile cu statut nelocativ efectueazd gestionarea qi inventarierea acestora. Anual
DGERRP efectueazd inventarierea a cel pulin a unei subdiviziuni ale CMC.

2.3. Se declard proprietate publicd a CMC toate bunurile imobile, aflate pe
teritoriul municipiului, cu excepfia bunurilor Qe se afld in proprietatea statului gi in
proprietate privat5.

2.4. Evidenta incdpelilor nelocuibile date in locatiune/fblosinfd, controlul gi
pdstrarea contractelor de locatiune/comodat se ef-ectueazd de c[tre DGERRP qi alte
subdiviziuni abilitate cu acest drept de citre CMC.



3. Inchirierea inciperilor nelocuibile
3.1. incdperile sunt acordate in locafiune prin intermediul licitaliilor pentru

obfinerea dreptului de inchiriere a incdperilor cu statut nelocuibil sau pe baza

principiilor generale. CMC este in drept sd stabileascd incdperile care nu pot fi
transmise in localiune gi cele care pot fi transmise ftrd drept de privatizare.

3.2. Modul de desfdgurare a licitaliilor este stabilit prin Regulamentul
licitaliilor pentru oblinerea dreptului de inchiriere a incdperilor aflate in gestiunea

CMC, aprobat prin decizia Consiliului.
3.3. Modul de transmitere in localiune a incdperilor pe baza principiilor

generale se efectueazd conform prezentului Regulament. Dreptul prioritar se acordd
persoanelor fizice gi juridice care defin proprietate in blocul de locuinfe respectiv
sau in curtea caselor cu un nivel, inclusiv locatarilor-arendagi, in cazul prelungirii
contractului de localiune a incdperilor nelocuibile.

Se acordd in localiune pe bazaprincipiilor generale:
a) incdperile ce se transmit instituliilor publice statale qi municipale;
b) incdperile din imobilele gestionate de cdtre subdiviziunile CMC;
c) incdperile ce se transmit in locafiune asocialiilor obqteqti de utilitate publicd

pe perioada certifi catului;
d) beciurile amplasate sub proprietatea privati ale solicitanfilor;
e) incdperile nelocuibile din blocurile cu multe nivele cu o suprafald de pdnd la

20 mp utrlizate de cdtre locatarii blocurilor in calitate de spalii pentru pdstrarea

lucrurilor de uz gospoddresc;
f) incdperile cu altd destinalie, decAt cea de locuinld folosite ca atelier de

crealie pentru membrii Uniunilor/Asociafiilor respective de creaf ie;
g) porliunile de acoperiq gi perefii exteriori ai blocurilor de locuinle ce se dau

in chirie pentru amplasarea antenelor operatorilor de telefonie mobild qi televiziune
sau panourilor publicitare;

h) spafiile tehnice sau cele de la etajele tehnice ce se dau in localiune
operatorilor de telefonie, de retranslare a emisiunilor radio gi televiziune;

j) incdperile nelocuibile care se acordd in localiune pentru membrii
Uniunilor/Asociatiilor de avocali adaptate pentru desftgurarea activitdlii.

in cazul in care incdperile propuse pentru a fi date in localiune prin licitalie
n-au fost solicitate din diferite motive gi n-au avut loc negocieri directe, acestea pot
fi transmise in locafiune pebaza principiilor generale.

3.4. Cererea/demersul se inregistreazdin cancelaria Primdriei qi in cazul cdnd
se solicitd localiunea/folosinla incdperilor din incinta imobilelor gestionate de cdtre
subdiviziunile CMC, se prezintd acordul acestuia.

3 .5 . La cererea pr ezentatd se anexe azd urmdtoarele documente :

- actul de inspectare, intocmit la fafa locului, semnat de ambele pdrli gi

coordonat cu gestionarul imobilultri (anexa nr. 6);
- pentru mernbrii Uniunilor/Asociafiilor de crealie demersul Uniunii/Asociafiei

respective;
- copia certit-rcatului de inregistrare a agentului economic;
- copia statr-rtului intreprinderii/societdfii;
- copia certificatului de atribuire a codului fiscal (pentru asociafiile obgtegti);



- certificat de la IFS despre relaliile cu bugetul municipal (in original);
- certificat din bancd despre existenfa contului (in original);
- certificat de utilitate publicd (pentru asocialiile obgtegti, eliberat de Ministerul

Justi!iei);
- caracteristica incdperilor solicitate, in cazul cdnd actul de inspectare este

semnat de gestionarul imobilului, prezen\a caracteristicii nu este necesarS;
- dosarul cadastral inbazaprocurii eliberatd de DGERRP;
- copia buletinului de identitate;
- copia legitimaliei qi alte documente dupdcaz;
incanil prelungirii contractului de localiune/comodat, cdt gi introducerea unor

modificiri:
- copia contractului de locafiune/comodat;
- copia deciziei;
necesare inbaza cdrora DGERRP sau alte subdiviziuni abilitate elaboreazdin

baza setului de documente depuse proiectul de decizie, pe care il coordoneazd,in
modul stabilit.

3.6. Dupi adoptarea deciziei, eaurmeazd sd fie executatd in termen de trei luni
de la data inregistrdrii acesteia in cancelaria DGERRp.

3.7. DGERRP inqtiinleazd solicitantul despre decizia adoptatd in termen de
zece zile din dat6 inregistrdrii acesteia in cancelaria Direcfiei.

3.8. DGERRP este obligat6 sd intocmeascb, conform deciziei adoptate,
contractul de locatiune/comodat (anexele nr. 7 qi nr. S). Contractele de
locafiune/comodat qi acordurile adilionale privind introducerea unor modificdri sunt
semnate din numele Consiliului municipal de cdtre viceprimarul de ramurd al
municipiului Chigindu.

3.9. Incheierea contractului de locafiune/comodat se efectueaz6"numaitdrziu
de trei luni de la data inqtiin{drii in scris a solicitantului, gi amplasdrii pe pagina web
a Primdriei despre adoptarea deciziei, in cazcontrar se considerd abrogatd.

3.10. Contractul de localiune/comodat se inmdnb solicitantului impreuni cu
actul de predare-primire a incdperilor, dupd achitarea de cdtre acesta a taxei de 300
lei pe contul mijloacelor speciale a Directiei generale.

3.11. Decizia respectivd igi pierde valabilitatea juridicd,in canxile in care:
r solicitantul nu s-a prezentat in termen de trei luni de la data ingtiinfdrii in

scris despre adoptarea deciziei, pentru a incheia contractul de
loca{iune/comodat;

r instanfa de judecatd constatd cd, decizia a fost adoptatd cu incilcarea
prevederilor legislafiei in vigoare.

3.12. In cazul in care proiectul de decizie este respins, solicitantului i se
comunicd in scris despre acest fapt.

3.13. Transmiterea incdperilor in sublocatiune gi cesiunea localiunii de cdtre
locatar, are loc in modul prevdzut de lege gi in temeiul deciziei CMC.



4. Coordonarea activitd{ii de dare in locafiune/comodat cu
Direc{ia generali arhitecturi, urbanism gi relafii funciare

4.1. in cazul cdnd in locafiune sau folosinld urmeazd a fi transmise clddiri gi

construcfii cu un nivel DGERRP solicitd prezentarea certificatului de stabilire a

regimului urban eliberat de Direclia generald arhitecturd, urbanism qi relalii
funciare.

4.2.in cazul in care obiectivul nesupus demoldrii necesitd reparalie capital|
sau reconstrucfie, se procedeazd,in felul urmdtor:

4.2.1. Locatarul/comodatarul ya comanda proiectul reparafiei capitale sau

reconstructiei in baza certificatului de urbanism, iar dupi elaborarea lui va obline
avizele serviciilor indicate in certificatul de urbanism.

4.2.2. Direcfia autorizare gi disciplind in constmclii autorizeazd reconstruclia
obiectivului, conform proiectului prezentat de citre locatar/comodatar gi efectueaz5
recep{ionarea lui, in modul stabilit pentru construcliile noi, cu participarea
r epr ezentantului D irecliei.

4.3. In cantl in care obiectivul este supus demol6rii, DGERRP stabilegte in
proiectul de decizie termenul de inchiriere/fciosin!6, pAnd la demolare, dar nu mai
mare de trei ani gi fdrd drept de privatizare.

4.4. Lucrdrile de reconstrucfie gi reparafie capital6 se efectueazd din contul
locatarului/comodatarului.

5. Modificarea gi rezilierea inainte de termen a contractelor
de locafiune/comodat a inciperilor nelocuibile

5.1. Clauzele contractului pot fi modificate inbaza unui acord intre pdrfi. Una
din pdrli poate sd solicite modificarea clauzelor contractului, doar in cazurtle
prevdzute de legislalie sau de contract.

Modifi cdrile referitoare la:
- 'sporirea cuantumului chiriei anuale, conform legislafiei;
- majorarea suprafefei, pdna la20 mp;
- micgorarea suprafefei;
- schimbarea conducdtorilor firmelor, asocialiilor, societdfilor, etc.;
- schimbarea rechizitelor bancare qi adreselor juridice;
- neperceperea pldlii de chirie in cazuri de litigiu sau imposibilitatea folosirii

incdperilor;
- neperceperea pl61ii de chirie pentru perioada sezonului de vard a locatarilor ce

inchiriazd incdperi in incinta instituliilor de invdfdmdnt;
se efectueazd lard decizia CMC, prin acord adilional la contractul de locafiune,

semnat de cdtre viceprimarul de ramurb gi locatar.
Alte tipuri de modificdri in contractul de localiune se introduc in baza

deciziilor CMC prin acord adilional semnat de.ambele p64i.
5.2. Reorganizarea subdiviziunilor Consiliului municipal qi Primdriei, care dau

in locafiune, precum $i schimbarea proprietarului bunurilor inchiriate nu servesc
drept temei pentru modificarea clauzelor contractului sau rezilierea lui.



5.3. Rezilierea anticipati a contractului are loc in baza acordului pdrlilor sau in
modul prevdzut de legislalia in vigoare.

5.4. Contractul se reziliazd gi in cazurile retragerii terenurilor sau incdperilor
nelocuibile pentru necesitSlile statului sau municipiului Chiginiu, ale societdfii,
reconstruirii zonei (terenului, cartierului) in baza planului general gi a proiectului
aprobat, in conformitate cu legislalia in vigoare, cu deciziile Consiliului gi cu
prevederile contractului, precum gi in cazul lichiddrii persoanei juridice sau
decesului persoanei ftzice, care inchiriazd aceste incdperi.

5.5. Proprietarul poate sd ceard rezilierea anticipatd a contractului, in cazurile
in care locatarul:

- pdstreazd gi folosegte bunurile inchiriate necorespunzdtor.contracfului sau
destinafiei;

- inrdutdfegte intenlionat sau din neatenfie starea bunurilor inchiriate;
- nu achitd chiria pe parcursul a trei luni de la data expirdrii termenului de

platd, dacd contractul nu prevede altceva;
- oferd in sublocafiune, fdrd consimlimdntul proprietarului, bunurile primite

conform contractului.
incdlcdrile prevdzute mai sus vor fi solufionate de locator pe cale prejudiciard,

sau va inainta acJiune in instanfa de judecatd.
5.6. In cazul refuzului uneia dintre pdrli de a rczilia benevol relaliile

contractuale de localiune/comodat, contractul poate fi reziliat pe cale
judecltoreascd, conform prevederilor legislaliei in vigoare. in asemenea cantri
Direcfia asistenfd juridicd reprezintd in instan{a judiciard interesele Consiliului.

6. Obliga{iunile gi responsabilitatea pir{itor contractante
6.1. Drepturile, obligaliunile qi responsabilitatea pdrlilor sunt stabilite in

contract.
6.2. Apliaarea sancliunilor nu scutegte locatarul de obligaliunile stabilite in

contractul de localiune gi nici de lichidarea incdlcdrilor.

7. Stabilirea cuantumului chiriei, acumularea gi utiliz rea

^ mijloacelor financiare provenite din gestionarea inciperilor
7.1 . Incdperile nelocuibile inchiriate de intreprinderile qi instituliile a cdror

activitate este finanfata in intregime din bugetul rnunicipal gi nu practici activitate
de antreprenoriat pot fi date in folosinfd prin contracte de comodat.

7 .2. Determinarea cuantumului chiriei se stabilegte conform Legii bugetului de
stat pe anul respectiv, finAnd cont de criteriile de determinare a marimii
coeficientului de piafd Ka (anexa nr. 2). Modul de achitare a chiriei se fixeazd" in
contractul de localiune.

7 .3. Cuantumul chiriei poate fi schimbat de cdtre proprietar o datd in an in
cazul schimbdrii prefurilor, tarifelor, pldlilor sau normelor de amortizare (uzur6),
reglementate de stat, precum gi in alte cazuri prevdzute de legislatie, cu informarea
neintdrziatd a locataru lui.

7.4. Cuantumul chiriei bunurilor institufiilor finanlate de la buget se calculeazi
conform Legii bugetului pe anul respectiv, dacd aceasta contine astfel de prevederi.



7.5. Proprietarul este obligat sd efectueze recalcularea cuantumului chiriei in
coordonare cu locatarul in termen de trei luni, dacd contractul qi legislalia prevede

asemenea'restriclii.
Locatarul este informat printr-un aviz in scris sau prin alt mijloc ce garanteazd

transmiterea informafiei.
Dacd locatarul nu qi-a exprimat intenlia de a recalcula mdrimea chiriei in

termenul stabilit in contract, litigiul se solufioneazd in baza hotdrdrii instanfei
judecdtoregti.

7 .6. Plata pentru inchirierea incdperilor nelocuibile - proprietate municipald se

acumuleazd la contul bugetului local.
7.7. Evidenfa achitdrii pleii de localiune se line de citrs DGERRP prin

programul automatizat de evidenfd a contractelor de loca{iune.
7.8. Gestionarii patrimoniului municipal, care incaseazd venituri din chiria

incdperilor nelocative ce constituie mijloacele speciale ale acestora, lin de sine

stdtdtor evidenfa acestor venituri in baza contractelor de localiune incheiate cu

CMC. Lunar pAnd la data de 10 prezintd DGERRP informafia privind achitdrile
efectuate conform contractelor de locafiune.

7.9. DGERRP este abilitatd cu dreptul de a perfecta documente cu regim
special (facturi de expedilie) pentru serviciile de localiune achitate la bugetul
municipal, in numele CMC.

7.10. Subdiviziunile abilitate cu dreptul de dare in localiune lin de sine stdtdtor
evidenfa pl61ilor de chirie.

8. Predarea-primirea inciperilor nelocuibile inchiriate
8.1. Predarea-primirea incdperilor nelocuibile se efectueazd in prezen\a

reprezentanfilor imputernicili ai pdrlilor, care intocmesc actul de predare-primire
(anexa nr. 3 qi nr. 4).

8.2. Actul de predare-primire se intocmegte in 2 - 5 exemplare dupd" caz.

' 9. Controlul executirii contractelor de locafiune
9.1. Controlul executdrii contractelor de localiune se efeclueazd de cdtre

DGERRP gi alte subdiviziuni abilitate.
9.2. incltlcdrile depistate in timpul controlului se fixeazd in actul, privind

controlul respectdrii condiliilor contractului de loca{iune (anexa nr. 5).

9.3. In termen de o sdptdmdnd de la intocmirea actului, DGERRP este obligatd
sd decidS asupra chestiunii, privind responsabilitatea locatarului, conform
contractului de locatiune.

SECRETAR AL CONSILIULUI
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la decizia Co

nr. u/JT ei

Criteriile de determinare a mirimii coeficientului de pi
Legea bugetului de Stat pentru calcularea cuantumului chiriei anuale a

bunurilor proprietate publici

Mirimea coeficientuiui de pia!6 K4 se calculeazd, conform formulei
demonstrate mai jos:

K+:C T+C2+C3

unde:

Cl - criteriul de situare a incdperilor;

C2 - criteriul stdrii incdperilor;

C3 - criteriul amplasdrii intrdrii in incdperi.

in cazul cdnd suma criteriilor se primegte mai micd, decdt mdrimea minimd a

coeficientului de pia\d K+ stabilit prin Legea bugetului de stat pe anul respectiv, se

aplicd m5.rimea minimd a coeficientului de piafd.

Criteriul (Cl) de situare a incdperilor

S ectorul/S tr ada, bulevardul, goseaua C1

SBCTORUL BOTANICA

bd. Dacia (pdnd la nr.50,51), bd. Decebal, bd. Traian, 1,0

Alte strdzi, decdt cele indicate 0

SECTORUL BUIUCANI

bd. $tefan cel Mare gi Sfdnt 1,5

str.: Ion CreangS, Alba-Iulia, A.Pugkin, Mitropolit Gavriil
Binulescu-Bodoni, Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Petru Movild,
Teatrald, Tricolorului, Maria Cebotari, Serghei Lazo, Alexandru
Ldpugneanu, Toma Ciorbd, 31 August 1989, Bucuregti, A.$ciusev,
M.Kogdlniceanu, A.Mateevici, Nicolae Iorga,'Sfatul Jdrii, Columna,
Vasile Lupu

1,0

Alte strdzi. decAt cele indicate 0

Anexa nr. 2

I Chiqindu
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SECTORUL CENTRU

bd. $tefan cel Mare gi SfAnt 2,0

str.: 31 August 1989, Bucuregti, A. $ciusev, M. Kogalniceanu,

Ismail, C. Negruzzi, D. Cantemir, Mitropolit Varlaam, Columna,

Ciuflea, A. Mateevici, Veronica Micle, Armeneascd, Bulgard, Vasile

Alecsandri, Miorifa, Gh. Asachi, M. Eminescu, A. Bertatdazzi,
Vlaicu Pdrcblab, P. Halippa, Tighina, Iurie Gagarin, Lev Tolstoi, gos.

Hdncegti (pAnd la Miorila)
1,0

Alte strdzi, decdt cele indicate 0

SECTORUL CIOCANA

bd. Mircea cel Bitrdn gi str. Alecu Russo 1,0

Alte strdzi, decdt cele indicate 0

SECTORUL RA$CANI

bd. Moscova, str.: Kiev, Columna, A. Puqkin, ArmeneascS, Bulgard,

Vasile Alecsandri, M. Eminescu, Ismail, Tighina, Bogdan Voievod,
bd. Grigore Vieru, str. lecu Russo

1,0

Alte strdzi, decAt cele indicate 0

Criteriul (C2) starea incdperilor

Necesitd reparalie capitald 0

Necesitd reparalie curentd 0,3

Stare satisfEcdtoare 0,7

Stare bund 1,0

Criteriul (C3) de amplasare a intrdrii in incdperi

Din interior 0

Din curte comund cu alti locatari 0,3

Din curte separat 0,7

Din stradd 1,0

Ca excepfie, in scopul apdr[rii drepturilor persoanelor social vulnerabile,

locatarilor din biocurile de locuinfe gi' intreprinderile municipale aflate la

autogestiune, pentru categoriile respective se stabilesc urm[toarele mirimi a

coeficientului de piafa:
- pentru spaliile inchiriate de c[tre organiza[iile de veterani qi invalizi - 0,05;

- pentru garajele inchiriate de cdtre pensionari, veterani gi invalizi - 0,05;



- pentru spaliile inchiriate de cdtre organizaliile participanlilor la acliunile
militare din Transnistria gi Afganistan, qi la lichidarea consecinlelor avariei
de la Cernobil - 0,05;

- pentru spaliile transmise in locafiune persoanelor fizice gi juridice care
practicd activitate de sport gi culturd, gi pentru sediile partidelor gi altor
or ganiza[ii social-politice - 0, 5 ;

- pentru incdperile transmise in locafiune, locatarilor blocurilor cu rnulte
nivele, in calitate de spalii pentru pdstrarea lucrurilor de uz gospoddresc -
0,1 pentru o suprafala de pane Ia20 mp;

- pentru incdperile transmise in localiune intreprinderilor municipale, aflate
la autogestiune - 0,3.

Pentru spaliile inchiriate in incinta qcolilor, grddinilelor, policlinicilor gi in
Centrele de creafie a copiilor (in baza graficului) mdrimea chiriei anuale se

stabilegte, prin produsul dintre raportul cuantumului anual la 12 (doudsprezece) ore
pe zi, maxim posibil de folosit de cdtre locatari gi proprietari gi num6ru1 de ore
folosite de cdtre locatari pe zi, conform graficului.

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu Didencu
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Anexa nr. 3
Ia decizia Consiliului m
n_r.

ACT
de predare-primire a inclperilor nelocuibile, date in c

)tnr. din t'

mun.Chigindu

Consiliul municipal Chigindu, numit in continuare "Locator", prin reprezentanlii sdi:

l.

tzl-tq

(t

(func1ia, numele de familie gi prenumele)

2.

J.

care
1oca16, gi

cea

ac[toneazd. in conformitate cu Legea Republicii Moldova, privind
Regulamentul gestiondrii clddirilor, construcliilor gi incdperilor cu
locativd-proprietate municipald, p€ de

administralia publicd
altd destinalie, dec6t

parte, gi

(denumirea persoanei juridice sau numele de famitie gi prenumele persoanei fizice)

numitd in continuare "Locatar", prin reprezentantul sdu

(numele de familie gi prenumele)

care aclioneazd"in baza procurii nr.

buletinuliri de identitate seria
pe de altd parte,

din

nr. din "
intocmit prezentul act,

iar Locatarul ia in
prm care

primire incdperile
adresa

da,
nelocuibile, situate pe

Parlile au convenit, ci la momentul intocmirii prezentului act starea bunurilor ce urmeazd,
h predate-primite este urmdtoarea:

Exteriorul imobilului:
a) perelii

b) acoperigul

c) scara

lnteriorul imobilului:
a) perefii

b) tavanul

c) duqumeaua, pardoseala

d) ugile, geamurile



e) scara

f) podul

g) subsolul (demisolul)

Utilajul montat:
a) apeduct

b) canalizarc

c) apa caldd

d) incdlzire centrald

e) alt tip de incdlzire

4. Terenul de pimffnt:

5. Al(i indici neenumera(i mai sus:

6. Termenele gi modul de inliturare a defectelor depistate

Din partea Locatorului:

l)

2)

3)

(semndtura)

(semnEtura)

(semnEtura)

L.$.

(semn[tura)

L.$.

SECRETAR AL CONSILIULUI

Din partea Locatarului:



de

la decizia Consiliulur
ff. .H/f,t' din

ACT
primire-predare a inciperilor nelocuibile, date in

nr. din tt "

mun.Chigindu

Consiliul municipal Chigindu,

l.
numit in continuare "Locator", prin reprezentanlii sdi:

(funcfia, numele de familie gi prenumele)

2.

3.

care aclioneazdin conformitate cu Legea Republicii Moldova, privind
locald, gi Regulamentul gestionirii clddirilor, construcliilor gi incdperilor cu
cea locativd-proprietate municipald, p€ de

administrafia publicd
altd destinalie, decdt

parte, gi

(denumirea persoanei juridice sau numele de familie gi prenumele persoanei fizice)

numitd in continuare "Locatar", prin reprezentantul s6u

(numele de familie gi prenumele)

care aclioneazd.in baza procurii nr.

buletinului de identitate seria
pe de altd parte, prezentul act,

ia, iar Locatarul dd in
pe

pnn care
primire incdperile

adresa

din

nr. din "
intocmit

nelocuibile, situate

Parlile au convenit, cd la momentul intocmirii prezentului act starea bunurilor ce urmeazd a

fi predate-primite este urmdtoarea:

l. Exteriorul imobilului:
a) perefii

b) acoperigul

c) scara

2. Interiorul imobilului:
a) perefii

b) tavanul

c) dugumeaua, pardoseala

d) ugile, geamurile



e) scara

f) podul

g) subsolul (demisolul)

3. Utilajul montat:
a) apeduct

b) canalizarc

c) apacaldd

d) incdlzire centrald

e) alt tip de incdlzire

4. Terenul de pimint:

5. Alti indici neenumera{i mai sus:

6. Termenele gi modul de inllturare a defectelor depistate

Din partea Locatorului:

l)
(semn[tura)

2)

r)
(semndtura)

(semndtura)

L.$.

Din partea Locatarului:

(semn[tura)

L.$.

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu Didencu

'0o



Anexa nr. 5
la decizia Consiliulur
nr. 1//5f arn

ACT

de control asupra respectirii condi{iilor contractuale a inclperilor nelocuibi6

mun. Chiginlu

Consiliul municipal Chigindu, numit in continuare "Locator" prin imputernicilii sdi

l-

2.

(funcfia, numele gi prenumele)

care acf ion eazd. in conformitate cu Re gulamentul ge stiondri i
cu altd destinafie, decdt cea locativd

clddirilor, construcfiilor qi incdperilor
proprietate municipald, in

prezen\a

(funcfi4 numele gi prenumele)

ce prezintd

numitd in continuare
ff.

(denumirea persoanei juridice)

"Locatar" a efectuat controlul respectdrii
din a clddirilor,

condiliilor contractului de localiune
construcfiilor gi incdperilor cu altd

destinaliei, decAt cea locativd, situate pe adresa

In rezultatul controlului s-au stabilit urmdtoarele:



Din partea Locatorului:

(semnltura)

(semn6tura)

Din partea Locatarului:

(semndtura)

(semndtura)

SECRETAR AL CONSILIULU



Anexa nr. 6
la decizia Consiliulur mu
nr. .ufg{ din

\,'\',p
ACT

de inspectare a inciperii/ inciperilor nelocuibile solicitate in lo

2o

,z_

mun. Chigindu

Comisia de inspectare in componenla

1.

2.

3.

care actioneazdin
cu alti destinafie,

(funclia, numele gi prenumele)

conformitate cu Regulamentul gestiondrii clddirilor, construcliilor gi incdperilor
decdt cea locativd-proprietate municipald, in prezen!a_

(func(ia, numele gi prenumele)

ce prezintd

a efectuat inspectarea
adresa

(denumirea persoanei j uridice)

incdperii/incdperilor cu alt6 destinalie, decdt cea locativd, situate pe

In rezultatul inspectdrii s-au stabilit urmdtoarele:

1. Tipul blocului

2. Amplasarea incdperii/ incdperilor

3. Suprafa{a

4. Indltimea

5. Existenla lotului de pdmdnt

6. Destinafia incdperilor

7 . Dezvoltarea relelelor inginereqti

8. Noti:

a) inchirierea incdperilor

b) prelungirea contractului de localiune

c) modificdri



9. Gestionarul

10. Alte date

Din partea Comisiei de inspectare:

(semndtura)

(semnltura)

(semn6tura)

Din partea Solicitantului:

(semn6hra)

Din partea Gestionarului

(semn[tura)

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu Diden

40,".



Anexa
la decizia Consili

nr.il/tr din"J,

/3
l

Contract de locatiune Nr. ,ti

mun.Chigindu

Consiliul municipal Chigindu, numit in continuare "Locator", in persoana

care acfioneazd in conformitate cu Legea Republicii Moldova, privind administra{ia publicd localf, gi Regulamentul gestiond-

rii clddirilor, construcliilor qi inciperilor cu altd destina{ie, decdt cea locativd - proprietate municipalf,, pe de o parte,

9i

numitd in continuare "Locatar". in Dersoana

care aclioneazd in baza bu letinului (procurii) nr. :

parte au incheiat prezentul contract in baza urmdtoarelor condilii:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

l.l.in baza deciziei.Consiliului municipal Chigindu nr.

din 'r pe de altd

din rl

Locatorul dd in chirie, iar Locatarul ia in chirie

cu suprafata mehi p6trati

situati pe adresa: mun.Chigin6u, sectorul str.(bd.)
casa , blocul
amplasarea inc[perilor

l.2.Destinalia inciperilor nelocuibile: Pentru amplasarea

2. DREPTURTLE 9I OBLIGATIILE PARTILOR
2. l.Locatorul este obligat:
2. I . I .Sd transmitd inbaza actului de predare-primire imobilul care se inchirieaz6.

2.1.2.5A nu comiti acfiuni ce ar impiedica Locatarului sd foloseascd averea inchiriattr conform contractului.
2.2.Loca|ar ul este ob ligat :

2.2.1.5d foloseascd averea inchiriatd conform destinatiei indicate in contract.

2.2.2.5d incheie contractele cu organizafiile speciale pentru prestarea serviciilor comunale in termen de 30 zile
de la data semndrii contractului gi str achite plata pentru consumul energiei gi a apei. SE asigure integritatea

contoarelor instalate in incSperi.

2.2.3.5d achite chiria in volumul, termenele gi modul previzut de capitolul 4 din prezentul contract.

2.2.4.5d acopere cheltuielile curente pentru folosire gi intrelinere in stare normalE a incdperilor.
2.2.5.5A inceap4 exploatarea incdperilor nelocuibile inchiriate in termen de cel mult hei luni de la data

inceperii termenului de valabilitate a prezentului contract,
2.2.6.5d nu dea in folosin!6 frrI autorizafia Locatorului incdperile inchiriate altor persoane juridice sau fizice,

inclusiv 9i in sublocafiune.
2.2.7.5A intrelind incdperile in ordinea cuveniti, sf, nu comitd acliuni ce pot provoca deteriorarea sau

distrugerea bunurilor inchiriate gi a comunicaliilor tehnice instalate.
2.2.8.S4 efectueze, pe cont propriu, repara{ia curentd gi capitald a bunurilor inchiriate.
2.2.9.in caz de efectuare a reparaliei capitale a inclperii, Locatarul este obligat s-o efectueze in conformitate cu

certificatul de ulbanism gi devizul de cheltuieli coordonat cu serviciile respective ale Primiriei.
2.2.10.S4 nu admitd resistematizarea gi reechiparea incdperilor nelocuibile inchiriate gi modificarea

comunicaliilor tehnice l6rd autorizafia Locatorului, sd intrefind perminent partea exterioard a clddirii (construc{iei)

in stare perfectd.

2.2.11.SA asigure accesul liber in incdperile inchiriate reprezentanfilor Locatorului, Inspectoratului fiscal,
Centrului municipal de medicinf, preventivi, Serviciului de supraveghere de stat, altor institufii municipale, care

controleazf, respectarea legilor gi a norme lor referitoare la nrodul de exploatare gi folosire a clddirilor. Si inldture
in termenele stabilite incdlcdrile depistate, sd asigure in terrnene rezonabile lichidarea derogdrilor stabilite gi sl
achite amenzile in cazul stabilirii penalitalii de cf,tre aceste organe. Sd respecte condifiile de securitate a muncii gi

securitatea antiincendiard in inciroerile inclririate.



2.2.12.5d inapoieze Locatorului la data incetdrii efectului contractului sau la data rezilierii lui anticipate, in
baza unui proces-verbal de predare-primire averea inchiriatd, in stare bun6, luind in considerafie uzura

normativf,. Toate imbundt[firile aduse bunurilor inchiriate ldrd permisiunea Locatorului gi care nu pot fi separate de

bunurile inchiriate tErE a se pricinui pagube, trec gratuit in proprietatea locatorului.
2.2.8 .SA rezilieze anticipat contractul de localiune in cazul retragerii terenurilor sau a bunurilor inchiriate

pentru necesitdfile statului, Primdriei municipiului Chigin6u, ale societ6{ii, reconstruirii zonei (terenului,

cartierului) inbazaplanului general gi a proiectului aprobat in conformitate cu deciziile Consiliului municipal

Chigindu.
2.2.14.5A achite impozitul pe bunurile imobiliare in mdrimea gi termenele stabilite de Codul fiscal.
2.2.1 5 .Alte obligaf iuni:

2.3.Locatorul are dreptul:
si controleze sistematic respectarea clauzelor contractului 9i sd aplice sancliuni conform pct.3.l. al

prezentului contract.

2.4.Locatarul are dreptul :

- s6 amenajeze inctrperile inchiriate dupd bunul plac;

- sd dea in subloca{iune incdperile inchiriate, doar cu acordul Locatorului.

3, RESPONSABILITATEA PARTILOR

3.1.in cazul incdlcdrii clauzelor prezentului contract, Locatarul poaftd urmdtoarea rdspundere:

3.l.l.in cazul neachit[rii la timp a chiriei, se aplic6 penalitatea in m[rime de 0,lYo din suma restantA pentru

flre c are zi intirziatd g i re zi I iere a c ontractului.
3. I .2.in cazul nefolosirii dupd destinalie a incf,perilor inchiriate pi neasigurhrii accesului liber in incdperile inchiriate

reprezentanfilor locatorului, se aplicd o amendd in mdrime de 50Yo din suma anualf, a contractului gi rezilierea lui.
3.l.3.Pentru transmiterea obiectivului inchiriat in sublocaliune fdrl acordul Locatorului, se aplic[ o amend5 in

mirime de 100% din suma anuald a contractului de localiune gi rezilierea lui.
3.1.4.in cazul comiterii unor acliuni ce conduc la deteriorarea sau distrugerea incf,perilor inchiriate, se aplicd o

amendd in mdrime de 1009/o din suma anuald a contractului de loca{iune,rczilierea lui, cu recuperarea
prej udic iului material caszat.

3.1.5.in cazul resistematizdrii sau reechipdrii inc6perilor arendate fdrd, autorizalia Locatorului, se aplici o
amend6 in mdrime de 100% din suma anuald a contractului de localiune pirezilierea lui.

3.1.6.in cazul neincheierii contractului cu organizafiile speciale pentru prestarea serviciilor comunale, se aplicd
o penalitate in mdrime de 0,5%o din suma anuald a chiriei pentru fiecare ziintirziatd gi rezilierea contractului.

4. CUANTUMUL CHIRIEI SI MODUL DE ACHITARE A EI

4.l.ln conformitate cu Legea bugetului
anuale se stabilegte in sumS de

dinnr cuantumul chiriei

lei
care va ti actualizat anual, conlbrm Legii bugetului de stat pe anul respectiv, cu anexarea figei de evaluare a incdperilor in
contract.

4.2.in contul chiriei pentru perioada

Locatarul a depus

4.3. Locatarul va achita plata de inchiriere trimestrial (anual) cu anticipafie, cel tirziu la prima zi a trimestrului, anului.
4.4.Cuantumul chiriei poate fi modificat, prin acordul comun al p5rfilor, in conformitate cu legislafia in vigoare.

5. MODUL DE PREDARE / PRIMIRE A INCAPERILOR NELOCUIBILE

Predarea / primirea incdperilor nelocuibile se efectueazd in conformitate cu actul de predare-primire
a incdperilor inchiriate semnat de cdtre pdrli.

6. TERMENUL DE VALABILITATE AL PREZENTULUI CONTRACT

6.l.Termenul de valabilitate al prezentului contract: incepe la: " 'l

expirri la: rr rl

lei

6.2.Locatarul are dleptul si renunte la contractul de locafiune ingtiintind Locatorul despre aceasta cu o lund



inainte. In cazul dat plata achitatd pentru inchirierea incdperilor nu se restituie.

7. MODUL DE MODIF'ICARE $I REZILIERE ANTICIPATA A
CONTRACTULUI DE LOCATIUNE

T.l.Clauzele contractului se pot modificapebaza inlelegerii intre pd(i.
7.2.Una din pa$ poate sA ceard modificarea clauzelor contractului, numai in cazurile prevdzute de legislafie.

7 .3.in cazal retragerii inc[perilor nelocuibile pentru necesitdfile statului gi ale societdtii sau a lotului de pdmint

pentru noi construcfii, contractul dat se reziliazl anticipat, cu restituirea diferen(ei de platd Locatarului pentru

termenul nefolosit.

8. ALTE CONDTTTT

8.l.Contractul este intocmit in doud sau mai multe exemplare, avdnd aceeagi putere juridicd.

8.2,Litigiile ce apar in procesul executdrii contractului se solulioneazi conform legislafiei in vigoare.

8.3.La prezentul contract se anexeazi gi constituie pdrli integrante ale lui:
8.3.l.Actul de predare-primire (anexa nr. 3).

8.3.2.Fiqa de evaluare.
8.3.3.Copia legalizatd a figei tehnice a clddirii (construc{iei), in care se afld incdperile inchiriate cu planurile

etajelor gi explicarea incdperilor (cl6dirilor, construc{iilor) inchiriate.
8.3.4.Dosarul de inventariere tehnic6 a incdperilor (cl6dirii).
8.4. Consiliul municipal Chigin[u abiliteaz[ Direcfia general6 economie, reforme qi relalii patrimoniale cu

dreptul de a-l reprezenta in instanfele de judecati, in vederea aplrdrii intereselor patrimoniale ale municipiului.

9. CONDITIT SPECIALE

10. ADRESELE JURIDICE $I ALTE MENTIUNI ALE PARTILOR

10. l.Adresajuridicd gi contul de decontare al Locatorului:

l0.2.Adresa juridic[ gi contul de decontare al Locatarului:

10.3.In cdzul modificlrii unor date din subpunctele 10.1. 9i 10.2. al prezentuluicontract Pdrfile ingtiinleazdin
scris Partea opusd, in termen de o lun6.

l0.4.in cazul nerespectirii subpunctului 10.3. din prezentul contract este pasibild rezilierea contractului.

Din partea Locatorului:

semnbtura

L.$.

Din partea Locatarului;

semnatura

L.$.

SECRETAR AL CON SILIULU I

I



baza unui proces-verbal de predare-primire averea folositd, care se afl6 in stare buntr, luind in considerafie uzura
normativd. Toate imbunltelkile aduse bunurilor folosite 17ri permisiunea Comodantului gi care nu pot fi separate de

bunurile folosite ftri a se pricinui pagube, trec gratuit in proprietatea comodantului.
2.2.ll.Sdrezilieze anticipat contractul de comodat in cazul retragerii terenurilor sau a bunurilor folosite

in interesul statului, Prim[riei municipiului Chigindu, ale societdlii, precum gi in cazul reconstruirii zonei (terenului,

cartierului) inbaza planului general gi a proiectului aprobat in conformitate cu deciziile Consiliului municipal
Chigindu.

2.2.12.5d achite impozitul pe bunurile imobiliare ir mirimea gi termenele stabilite de Codul fiscal.
2.2. 13. Alte obli eatiuni :

2.3.ComodantuI are dreptuI :

sd controleze sistematic respectarea clauzelor contractului gi s6 aplice sanc{iuni conform pct.3.l. al
prezentului contract.

2.4.Comodatarul are dreptul :

- sd amenajeze inc6perile folosite dup6 bunul plac;
- sE dea in folosinfd incdperile folosite, doar cu acordul Comodantului.

3. RASPUNDEREA COMODATARULUI

3.l.in cazul inc6lcdrii clauzelor prezentului contract, Comodantul poartd urmitoarea rdspundere:
3. I . Lin cazul folosirii incdperilor contrar destinaliei stabilite in contract (dE bunul, ftri acordul Comodantului,

in folosin{i unui te( sau supune bunul unui pericol mare, ca urTnare a nemanifestdrii pruden{ei cuvenite),
acesta se reziliazd;

3. 1 .2.in cazul comiterii unor acliuni ce conduc la deteriorarea sau distrugerea incdperilor folosite, contractul se reziliazd;
3.1.3.in cazul resistematizdriisau reechip6rii incdperilor aflate 1n folosinjd gratuitd fdrd autorizafia Comodantului,

contractul se r eziliazd:
3.1.4.in cazul neincheierii contractului cu organizaliile speciale pentru prestarea serviciilor comunale,

contractul se reziliaz[.

4. MODUL DE PREDARE - PRIMIRE A iNCAPERTLOR NELOCUIBILE

Predarea - primirea incdperilor nelocuibile se efectueazd in conformitate cu actul de predare-primire
a incdperilor transmise in folosinf6 gratuitA semnat de cltre Pirfi.

5. TERMENUL DE VALABILITATE AL PREZENTULUI CONTRACT

5.l.Termenul de valabilitate al prezentului contract: incepe la: r' I'

expird la: " r'

5.2.Comodatarul are dreptul sA renunte la contractul de comodat, inqtiin{ind Comodantul despre aceasta cu o lund
inainte.

6. MODUL DE MODIFTCARE $I REZILIERE ANTICIPATA A
CONTRACTULUI DE COMODAT

6. I .Clauzele contractului se pot modifi ca pe baza in{elegerii intre Pd(i.
6.2.Una din Pdrli poate sa cear6 modificarea clauzelor contractului, numai in cazurile prevlzute de legisla{ie.
6.3.in cazul rehagerii incdperilor nelocuibile pentru necesit[lile statului gi ale societd{ii sau a lotului de pdmint

pentru noi construc{ii, contractul dat se reziliazd anticipat.

7. ALTE CONDITII.

T.l.Contractul este intocmit in doud sau mai multe exemplare, avdnd aceeagi putere juridic[.
7.2.Litigirle ce apar in procesul executdrii contractului se solu(ioneazd, conform legisla(iei in vigoare.
7 .3.La prezentul contract se anexeaz6 gi constituie pA4i integrante ale lui:
7.3.l.Actul de predare-primire (anexa nr. 3).
7.3.2.Dosarul de inventariere tehnicS a incioerilor (clldirii).



7.4. Consiliul municipal Chigindu abiliteazd Direc{ia generald economie, reforme gi relalii patrimoniale cu

dreptul de a-l reprezenta in instanfele de judecat6, in vederea apdrdrii intereselor patrimoniale ale municipiului.

8. CONDITII SPECIALE

9. ADRESELE JURIDICE $I ALTE MENTIUNI ALE PARTILOR

9.l.Adresa juridic[ gi contul de decontare al Comodantului:

9.2.Adresa juridicl gi contul de decontare al Comodatarului:

9.3.In cazul modifrcdrii unor date din subpunctele 9.1. 5i9.2. ale prezentului contract P[(ile ingtiin{eazd tn
scris Partea oousd in termen de o lund.

9.4.\n cazul nerespectdrii subpunctului 9.3. din prezentul contract este pasibild rezilierea contractului.

Din partea Comodantului:

semnSfura

L.$.

Din partea Cornodata rului:

semndtura
L.$.

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu Didencu

MOI,D;



Anexa nr. 8

la decizia Con
nr. ///ff ain

mun.Chiqindu

Consiliul municipal Chigindu, numit in continuare "Comodant", in persoana

care aclioneazl in conformitate cu Legea Republicii Moldova, privind administrafia pubticd local[ 9i art. 859 din Codul Civil
al Republicii Moldova, pe de o parte, 9i

numitl in continuare "Comodatar", in persoana

care aclioneazd in baza buletinului (procurii) nr. : din r!

parte au incheiat prezentul contract inbaza urmdtoarelor conditii:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

l.1.In baza deciziei Consiliului municipal Chiqin6u.nr.

pe de alti

din 'l

Comodantul d6, iar Comodatarul ia in folosintd

cu suprafafa metri pdtra{i
situatd pe adresa: mun.Chigindu, sectorul str.(bd.)
casa _, blocul
amplasarea incdperi lor

l.2.Destina{ia incdperilor nelocuibile: Pentru amplasarea

2. DREPTURILE $I OBLIGATIILE PARTILOR
2. l.Comodantul este obligat;
2.l.l.SA transmitE inbaza actului de predare-primire imobilul care se inchiriaz6.
2.1 .2.5d nu comiti acfiuni ce ar impiedica Comodatarului s6 foloseascd bunurile conform contractului.
2.2.Comodatarul este obligat:
2.2.1 .SL foloseascd bunurile transmise in folosinl6 gratuitd conform destina[iei indicate in contract

sau determinat prin natura bunului.
2.2.2.5d incheie contractele cu organiza{iile speciale pentru prestarea serviciilor comunale in termen de 30 zile

de la data semndrii contractului gi s[ achite plata penhu consumul energiei gi a apei. Sd asigure integritatea
contoarelor instalate in inclperi.

2.23.5A acopere cheltuielile curente pentru folosire gi intrelinerea cuvenita a incf,perilor.
2.2.4.5A nu dea in folosintd fbrd autorizalia Comodantului incdperile luate in folosinfd altor persoane teqe.
2.2.5.5L intrelind inc[perile in ordinea cuvenit6, sf, nu comitd acfiuni ce pot provoca deteriorarea sau

distrugerea bunurilor luate in Folosin![ gi a comunicaliilor tehnice instalate.
2.2.6.5A efectueze; pe cont propriu, repara{ia curentA 9i capitald a bunurilor aflate in folosinfd.
2.2.7.in caz de efectuare a repara{iei capitale a incdperii, Comodatarul este obligat sI respecte prevederile

certificatului de Lrrbanism;i devizul de cheltLrieli coordonatcu serviciile respective ale Primdriei.
2.2.8.S4 nu admitd resistematizarea gi reechiparea incdperilor nelocuibile folosite gi modificarea

comunicaliilor tehnice fbrd autorizafia Comodantului, sd intre{ind permanent partea exterioard a cl6dirii (construc(iei)
in stare perfectd.

2.2.9.5A asigure accesul liber in itrclperile aflate in fblosin![ reprezentan]ilor Comodantului, Inspectoratului fiscal,
Cenmului municipal de medicini preventivi, Serviciului de supraveghere de stat, altor institufii municipale care
controleazd respectarea legilor gi a normelor referitoare la modul de exploatare gi folosire a cldclirilor. Sd inliture
in termenele stabilite inc[lcirile depistate, sd asigure in termene tezonabile lichidarea derogarilor stabilite gi sl
achite amenzile in cazul stabilirii penalitdtii de cdtre aceste organe. Sd respecte condifiile de securitate a muncii gi
securitatea antiincendiar'[ ?n incdperilor at'late in folosinli gratuiti.

2.2. l0.SAinapoieze Cornodanttrlui la data incetdrii efectului contractului sau la clata rezilierii lui anticinate. in


