
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 73/10.09.2020 
privind aprobarea contractului de închiriere a unui spațiu  

de birouri în cartierul rezidențial Cosmopolis. 
 

 

 Luând în considerare expunerea de motive a viceprimarului și raportul 

administratorului public; 

Având în vedere adresele cetățenilor, locuitori ai Cartierului Rezidențial 

Cosmopolis; 

Având în vedere oferta cu nr. 18605/03.09.2020, precum și procesul verbal din 

04.09.2020, 

Având în vedere prevederile capitolului V privind contractul de locațiune din 

Legea 287/2009 privind Noul Cod Civil; 

În conformitate cu prevederile art. 123 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

Consiliul local al comunei Ștefăneștii de Jos – județul Ilfov, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă contractul de închiriere privind închirierea unui spațiu de birouri 

pe raza comunei Ștefăneștii de Jos, Cartierului Rezidențial Cosmopolis, ce va deservi 

ca birou de taxe și impozite locale și registratură, ce constituie anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre.  

 

Art. 2 Se împuternicește dl. Ștefan Ionel Robert, primarul Comunei Ștefăneștii 

de Jos, pentru semnarea contractului de închiriere, anexă la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Primarul Comunei Ștefăneștii de Jos, prin intermediul compartimentelor 

și birourilor de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 

Art. 4 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

în condițiile legii. 

 

 

 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

 GAFTON Corina Andreea 

 
 

 

 

Consilieri prezenti: __9___    la ședința extraordinară din data de 10.09.2020. 

Cu un număr de ___9__ voturi “pentru” din 12 consilieri în funcție. 

Cu un număr de __0___ voturi “impotriva” din 12 consilieri în funcție. 

Cu un număr de ___0__  “abtineri” din 12 consilieri  în funcție. 



CONTRACT BE ÎNCHIRIERE

nr. ________I _________

CAP. I PĂRŢIŁE CONTRACTANTE

Subscrisa:

1. S.C. BB CIV Scandinavia S.R.L. cu sediul social în cornuna Copăceni,
str. Balastierci, nr. 1, jude~ Ilfov, nr. de ordine în registul comeţului
J23!589/20 15, legal reprezentată prin dl. Bern Cristian, în calitate de
Administrator, denurnit locator,

Si

2. PRIMARIA COMUNEI STEFANESTII BE JOS, cu sediul in Cornuna
Stefanestii de Jos, sos. Stefanesti nr. 116, judetul Ilfov, prin prirnar Stefan
Robert lonel, in calitate de locatar,

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. LOCATORUL închiriază ŁOCATARULUI0 cameră de 60 rnp
la etajul 1 al imobilulni situat hi comuna Stefănestij de Jos, str. Linia de
Centura nr. 50, parcela 337, tarla 44, jud. Ilfov, proprietatea BB CIV
Scandinavia SRL.

Art. 2. Imobilul închiriat ~i cheile acestuia se vor preda pe bază de proces
verbal de predare — prnrnre după semnarea contractului de subînchiriere.

CAP. III DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Perioada contractuală este de 2 ani de la data semnării contractului.

La îrnplinirea perioadei contractuale, părţile contractante sunt de acord să
negocieze prelungirea prezentului contract. Tacita relocaţiune este exclusă.

CAP. IV PREŢUL ~I MODALITATEA BE PLATĂ A CHIRIEI.

Art. 4. Preţul chiriei este de 600 curo!lună ± TVA.

Plata chinet se face in lei la cursul de schimb Ieu/euro cornunjcat B.NR. în data
efectuării plaţii.

Plata chiriei Sc va face în intervalul 01-05 ale fiecărei lui, pentru lana
respectiva.

: ::::::t::::::-::::::::::_-::::- ::::.::::.::::.:::



CAP. V PREDAREA SPAŢIULUI, STAREA SPAŢIUŁUI

Art. 5. Predarea - prirnirea spaţiului se face la data de pe baza unui
proces verbal de predare-primire semnat de ambele părţi contractante care va
conseruna starea fizică a spaţiului închiriat, dotările acestuia, precurn ~i citirea
contorului de curent electric.

Procesul verbal de predare-prirnire va constitui Anexa A Ia prezentul
contract.

Once alte lucrări de rnaenaj are sau rnodiulcări Ia spaţiul închiriat se vor
executa în urma obţinenii unei aprobăni în scris din partea Łocatorului. In caz
contra; locatarul, pe cheltuiala sa, se obligă să aducă spaţiul Ia starea iniţială.

CAP. VI OBLIGAŢIILE LOCATORULUI

Art. 6. ŁOCATARUŁ se obligă;

a) să predea locuinta în stare normalî de fhncţionare;

b) să efectueze lucrări de întreţinere, reparatii sau mnlocuire a elernentelor de
constructii si instalaţii din folosinţa exclusivă;

c) să-I anunte pe locatar dacă incetează contractul de închiniere încheiat cu
propnietarul.

CAP. VII OBLIGAŢIIŁE LOCATARULUI

Art. 7. LOCATARUL se obligă:

a) să folosească bunul închiriat potrivit destinaţiei rezultate din prezentul
contract;

b) să execute la timp ~i în bune condiţii lucrănile de întreţinere ~i reparaţii ce îi
revin;

c) să platească china în cuantumul ~i la terrnenele stabilite prin prezentul contrat;

d) la incheierea duratei contractului, să restituie bunul închiniat în starea în care
I-a pnirnit, adică în stare bună.



CAP. VIII ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 8. Prezentul contract incetează:

a) la împlinirea terrnenului;

b) Prin acordul de voinţă a! părţilor intervenit înainte de îrnplinirea perioadei
contractuale .

c) prin rezilierea contractului de catre părţi în caz de neexecutare a obligaţiilor
din contract, cu notiűcare prealabilă prin po~tă recomandată, cu 60 de zile înainte
de rezi1iere~;

d) Ia mncetarea contractului de închiriere dintre locatar ~i proprietar.

CAP. IX CLAUZE FINALE

Art. 9. Modifkarea prezentului contract se face nurnai prin act adiţional încheiat

între părţile contractante.

Art. 10. Prezentul contract, îrnpreuna cu anexele sale care fac parte integrantă

din cuprinsul său, reprezintă vointa parţilor ~i înlătură once altă mntelegere verbală
dintre acestea, anterioară sau ulterioară incheienii Iui.

Art. 11. Prezentul contract s-a incheiat intl—un numar de 2 exemplare, cate unul
pentru ňecare, astăzi , data semnarii lui.

LOCATOR LOCATAR

S.C. BB CIV Scandinavia S.R.L. PRIMARIA COMUNEI

STEFANESTII BE SOS
Administrator

BEM Cnistian PRIMAR

ŞTEFAN lonel Robert


