
HOTĂRÂREA Nr.36
Din 25 septembrie 2017

Privind, aprobarea inchirierii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in
loc.TREZNEA, Nr.82/A, identificat în CF 50380 Treznea ,nr.cadastral 50380-C1.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA
intrunit in sedinta ordinara :

Având în vedere :
- Expunerea de motive prezentata de d-ul Oros Cristian primarul comunei Treznea

prin care se propune aprobarea inchirierii spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in
loc. Treznea Nr.82/A, identificat în CF 50380 Treznea nr.cadastral 50380-C1 și Raportul
întocmit de d-ul Blândaș-Igreț Ioan, secretarul comunei, înregistrat sub nr.40655 din
21.09.2017 ;

- avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadul consiliului local;
- prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în

administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- prevederile in temeiul art. 36, alin (1) si (2), lit.(c), art. 123 alin. (1) si (2) si al din

Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare ;

In temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba inchirierea spatiului cu destinatia de cabinet medical, situat in loc.
Treznea,Nr.82/A, identificat în CF 50380 Treznea, nr.cadastral 50380-C1,avand suprafata
utila de 25,5 mp. si cota de 1/3 din spatiile in folosinta comuna in suprafata utila de 8,45 mp.
(, sala asteptare, baie, grup sanitar , debara și centrala termica ) .

Art..2. Chiria pentru spațiul menționat la art.1 va fi de 100 leu/luna, iar perioada
contractuală este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TREZNEA



Art. 3 Nivelul chiriei va fi modificat anual cu rata inflației.
Art. 4. Se aprobă modelul contractului de închiriere conform anexei .
Art. 5 Se încredinteaza pentru semnarea contractului de inchiriere , d-ul Oros Cristian

primarul comunei
Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează d-ul Oros Cristian

primarul comunei și compartimentul contabilitate
Art.7 Prezenta hotarare se comunica la :

Instituția prefectului judetului Sălaj
Compartimentul contabiliotate impozite și taxe
Primarului comunei
Locuitorilor comunei prin afisare
Dosar hotărâri
Dosar de ședință.

PREŞEDINTE DE SEDINTĂ CONTRASEMNEAZA
CRISTE NICOLAE SECRETARUL COMUNEI

BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN
Consilieri prezenţi : 9
Consilieri absenti :-
Voturi pentru ……...9
Voturi împotrivă –



ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ ANEXA 1
COMUNA TREZNEA
CONSILIUL LOCAL la H.C.L. nr. 36 din 25.09.2017

CONTRACT DE INCHIRIERE

Părțile :

1.COMUNA TREZNEA., cu sediul social în loc. TREZNEA nr. 83, judeţul SĂLAJ
cod fiscal nr. 7977526 reprezentată de OROS CRISTIAN, cu funcţia de primar, în calitate
de proprietar,

și
2.CABINET INDIVIDUAL DR. CSAKVARI ALEXANDRU (CNP 1760504312982)

medic titular al cabinetului medical cu personalitate juridică, cu sediul social în COM.
Meseșenii de jos, înregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale Sălaj sub nr. 425817
din 02.06.2003, cod fiscal fiscal 15496043 având contul deschis la ALPHA BANK ZALAU,
în calitate de chiriaş,
au convenit încheierea prezentului contract in următoarele conditii.

ARTICOLUL 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Comuna prin Consiliul local, închiriază, iar Cabinetul individual prin dr. CSAKVARI
ALEXANDRU, ia in chirie spațiul cu destinație cabinet medical, compus din : 3 camere în
suprafață de 25,5 mp și 1/3 din spatiile in folosinta comuna in suprafata utila de 8,45 mp.
(sala asteptare, baie, grup sanitar , debara și centrala termica )
1.2 Destinatia bunului inchiriat este desfasurarea unei activitati de consultative și tratamente
pentru pacientii aflați in evidentele medicale.
ARTICOLUL 2. DURATA DE INCHIRIERE
2.1 Contractul de închiriere este consimţit si acceptat pe o durata de 5 ani , începând cu
data de 01.10.2017.
2.2 Contractul de închiriere poate fi reînnoit prin act adiţional semnat de ambele parţi, cu
aprobarea prealabilă a Consiliului local al comunei TREZNEA..
2.3 Intenţia de reînnoire a contractului de închiriere se va notifica in scris cu cel puţin 30 zile
înainte de expirarea duratei de închiriere.

ARTICOLUL 3. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Obligaţiile LOCATARULUI
3.1.1. Sa folosească bunul potrivit destinaţiei prevăzute in contract.
3.1.2. Sa informeze imediat proprietarul asupra oricăror accidente si stricăciuni care s-au
produs asupra bunului închiriat şi să le suporte dacă sunt produse din vina sa.
3.1.3. Sa respecte condiţiile de funcţionare, normele P.S.I., procedurile de utilizare şi
exploatare a aparaturii mddicale din dotare conform indicaţiilor tehnice din manualul de
utilizare.



3.1.4. Să efectueze plata chiriei in condiţiile si la termenele stabilite in prezentul contract. Se
accepta o depăşire a termenului scadent cu 5 zile lucrătoare, perioada după care se vor
percepe penalităţi specificate la art. 6.3.1.
3.1.5. Chiriaşul este de acord sa permită accesul reprezentanţilor proprietarului pentru
efectuarea unor intervenii mai ample sau de reparaţii capitale necesare bunei funcţionari a
bunului închiriat. Pe perioada lucrărilor de reparaţii nu se percepe chirie.
3.1.6. Chiriaşul se obliga să menţină în bună stare si să întreţină si sa efectueze reparaţiile
curente necesare bunului închiriat.
3.1.7. Sa nu schimbe destinaţia bunului închiriat.
3.1.8. Chiriaşul are obligaţia de a respecta normele în vigoare privind prevenirea şi stingerea
incendiilor. Chiriaşul răspunde în mod expres de nerespectarea şi nepunerea în aplicare a
atribuţiilor ce-i revin pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor.
3.1.9. Chiriaşul se obliga să obţină toate autorizaţiile legale de funcţionare de la autorităţile
competente, necesare desfăşurării unei activităţi conform destinaţiei bunului închiriat.
3.1.10. Chiriaşul se obliga sa predea bunul închiriat la terminarea sau rezilierea contractului
de închiriere in buna stare de funcţionare, ţinându-se cont de uzura normala.
3.1.11. Chiriaşul se obliga sa plătească chiria lunara, pentru bunul închiriat, cheltuielile
locative, precum si consumul de energie electrica furnizata prin instalaţia electrica interioara
a spaţiului închiriat.

3.2. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI
3.2.1. PROPRIETARUL se obliga sa pună la dispoziţia chiriaşului bunul închiriat, conform
unui proces verbal de predare-primire semnat de ambele părţi cel târziu la data de
28.09.2017. Procesul verbal de predare primire se constituie ca Anexa a prezentului
contract.
3.2.2. Bunul închiriat va fi predat de către proprietar, chiriaşului, nou, și în perioada de
garanţie stabilită de legislația în vigoare
3.2.4. Se obliga sa furnizeze utilităţile si serviciile aferente bunului închiriat şi spaţiului
concesionat (climatizare, etc.).
3.2.6. Proprietarul se obliga sa efectueze reparaţiile majore (structurale) pentru menţinerea in
buna stare a bunului închiriat.

ARTICOLUL 4. CEDARE SI SUBINCHIRIERE
4.1 Chiriaşul nu isi va putea ceda drepturile rezultând din prezentul contract si nici sa
procedeze la o subînchiriere, totala sau parţiala, nici sa le folosească in cadrul unui contract
de asociere in participaţiune, fara consimtamantul expres si in scris al proprietarului bunului
închiriat.

ARTICOLUL 5. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
5.1 Chiriaşul nu se va adresa Proprietarului si nici nu va reclama orice tulburare de folosinţa
provenind de la un terţ, iar acţiunile împotriva autorului daunelor vor cădea in sarcina sa.
5.2 Proprietarul nu este responsabil de bunul mers al activităţii medicale desfăşurate de
către chiriaş si nu poate fi tras la răspundere pentru rezultatele obţinute de către chiriaş cu
bunul închiriat.



ARTICOLUL 6. PLATI
6.1. Chiria
6.1.1 Prezentul contract este consimţit si acceptat in schimbul plaţii unei chirii lunare de 100
lei/ mp/luna, pe care chiriaşul se obliga să o plătească proprietarului până la data de 10 ale
lunii.
6.2. Alte cheltuieli
6.2.2. Cheltuieli pentru utilităţi, urmează a fi plătite de chiriaş, respectiv energia electrică
consumată, apa, salubritatea ;

6.3. Penalitati.
6.3.1 Orice suma neplatita de chiriaş exact la termenul ei contractual, va fi de drept
purtătoare de o penalitate de 0.1 % pe zi de întârziere. Aceste penalităţi vor fi datorate si
calculate cu începere de la data scadentei sumei neplătite fara necesitatea vreunei somaţii
suplimentare.

6.3.2 In cazul neefectuării plaţilor stabilite în contract in termen de 30 zile lucrătoare de la
data scadentei, Proprietarul are dreptul :
� sa rezilieze contractul,
� sa întrerupă furnizarea utilitarilor necesare spaţiului închiriat,
� sa restricţioneze accesul oricărei persoane, inclusiv al chiriaşului, in spaţiul concesionat si
la bunul închiriat.

6.4. Modalitatea de plata.
6.4.1 Chiria datorata se va plati până la data de 10 a fiecărei luni, sau în următoarea zi
lucrătoare, de la data intrării in vigoare a prezentului contract de închiriere.
6.4.2 Data intrării in vigoare a prezentului contract de închiriere este 01.10.2017.
6.4.3 Plata chiriei se va efectua de Chiriaş în numerar la casieria Primăriei în zilele
lucrătoare.

ARTICOLUL 7. ASIGURARI
7.1 Chiriaşul poate asigura bunul închiriat.
7.3 Chiriaşul va trebui sa-si asume propria Răspundere Civila fata de terţii, inclusiv
potenţialii clienţi, pentru evenimente neplăcute şi daunele produse asupra bunului închiriat.

ARTICOLUL 8. INCETAREA CONTRACTULUI
8.1 Contractul de inchiriere înceteaza in urmatoarele cazuri :
8.1.1 La expirarea termenului contractual, daca pârtile nu convin prelungirea acestuia prin
act aditional.
8.1.2 Prin reziliere :
� Prin acordul scris al ambelor parti ;



� Ca drept al Proprietarului in caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare de
către chiriaş a obligaţiilor contractuale esenţiale (platile catre proprietar prevăzute in
prezentul contract, afectarea iremediabilă a bunului, schimbarea destinaţiei bunului închiriat,
clauza de subînchiriere). In acest caz Proprietarul poate înceta furnizarea utilitarilor necesare
spaţiului concesionat şi bunului închiriat, iar contractul de închiriere este desfiinţat de drept,
necondiţionat si de undata fără a mai fi necesara punerea in întârziere si fara o alta
formalitate prealabila, desfiinţarea contractului făcându-se in virtutea prezentului Pact
Comisoriu de Gradul IV, fără intervenţia justiţiei.
� Pieirea sau avarierea bunului închiriat de aşa maniera încât acesta nu mai poate fi
întrebuinţat conform destinaţiei.
� Denunţarea contractului de către chiriaş cu un preaviz de 60 de zile înainte de data
încetării contractului.
� In caz de forţă majora aşa cum este definita de legea romana.
8.2 Chiriaşul se obliga ca la încetarea prezentului contract fie ca urmare a expirării
termenului de închiriere, fie ca urmare a oricăruia dintre cazurile prevăzute la articolul 8.1.2
sa elibereze si sa predea proprietarului bunul închiriat in termen de 48 ore de la data încetării
prezentului contract.

ARTICOLUL 9. LITIGII
9.1 In caz de diferend intre părţi si in lipsa unei reglementari amiabile in termen de 30
(treizeci) de zile de la data notificării adresate de partea reclamanta, partea interesata va
putea sesiza instanţa competentă de la sediul proprietarului.

ARTICOLUL 10. DREPTUL GUVERNANT
10.1 Acest Contract de închiriere este guvernat si va fi interpretat in conformitate cu dreptul
român.
10.2 Părţile convin ca prezentul contract sa fie titlu executoriu in condiţiile prevăzute de legea
română.

ARTICOLUL 11. ALTE CLAUZE
11.1 Orice amenajări, îmbunătăţiri si instalaţii efectuate de chiriaş in spaţiul închiriat, care
sunt ataşate bunului închiriat se vor face cu aprobarea prealabilă a proprietarului şi vor
rămâne la încheierea contractului de închiriere, fara plata compensatorie (indemnizaţie), in
proprietatea Proprietarului bunului închiriat.
11.2 Proprietarul sau reprezentantul sau vor putea, cu anunţarea in prealabil, sa viziteze sau
sa permită vizitarea, cel puţin o dată la 3 luni a bunului închiriat, in scopul de a verifica starea
generala si modul de întreţinere a acestuia.
11.3 Orice act adiţional la acest contract de închiriere va fi semnat de ambele părţi, în caz
contrar acesta fiind nul si neavenit.
11.4 Notificările si orice alte comunicări referitoare la prezentul contract vor fi făcute in scris,
prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau alte procedee prin care se
dovedeşte comunicarea, la adresele indicate in preambulul contractului.



Prezentul contract a fost întocmit si semnat la sediul primăriei comunei TREZNEA în
data de 01.10.2017, în doua exemplare, fiecare cu 5 pagini, cate unul pentru fiecare parte.

CONSILIUL LOCAL TREZNEA CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

P R I M A R, Medic medicina de familie,

OROS CRISTIAN dr.CSAKVARI ALEXANDRU

vizat pentru legalitate

S E C R E T A R,
BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN



ANEXA
la contractul de închiriere

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 27.09.2017
I. Părţi:

1. COMUNA TREZNEA PRIN CONSILIUL LOCAL TREZNEA,
prin reprezentant OROS CRISTIAN – PRIMAR, în calitate de proprietar - predător

şi

2. CABINET INDIVIDUAL DR. CSAKVARI ALEXANDRU (CNP 1760504312982) reprezentat
prin DR. CSAKVARI ALEXANDRU CIF 15496043 în calitate de chiriaş - primitor,

(datele de identificare)

II. Obiectul procesului-verbal
Obiectul prezentului proces-verbal îl constituie predarea şi, respectiv, primirea

spațiul cu destinație cabinet medical, compus din : 3 camere în suprafață de 25,5 mp și
1/3 din spatiile in folosinta comuna in suprafata utila de 8,45 mp. (sala asteptare, baie,
grup sanitar , debara și centrala termica )

Predător, Primitor,

COMUNA TREZNEA CABINET MEDICAL MEDICINA DE
FAMILIE

prin reprezentant legal prin reprezentant legal

PRIMAR – OROS CRISTIAN Dr. CSAKVARI ALEXANDRU
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