Anexa 3
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
nr. __________ încheiat azi_________________

PĂRŢILE CONTRACTANTE
Între UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” REŞIŢA, cu sediul în Reşiţa, str. Piaţa Traian
Vuia nr. 1-4, 320085, titular al dreptului de administrare a căminului studenţesc cu destinaţia de locuinţă,
proprietate de stat, în calitate de locator – reprezentat prin Directorul DGAF
şi
_____________________________________________________________________________________
născut (ă) la data de _______________, în localitatea ____________________________________,
judeţul ____________________, student (ă) la Facultatea/Departamentul ________________________,
anul __________, cu domiciliul stabil în localitatea ________________________________, str.
_________________, bl._____, sc. _______, ap.____, judeţul __________________, telefon
_______________, posesor al BI/CI, eliberat de _____________________________ la data de
__________________, CNP_________________________________ în calitate de locatar (chiriaş), a
intervenit prezentul contract de închiriere.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1
Obiectul contractului îl constituie darea în folosinţă a unui loc/__________ locuri cu destinaţia de
locuinţă în căminul UEMR, camera _________, a instalaţiilor şi spaţiilor comune aferente, precum şi a
inventarului prevăzut la art. 7(1).
TERMENUL
Art. 2
Închirierea se face începând cu data de ______________________ până la ______________________.
Contractul poate fi prelungit pentru perioada vacanţei de vară, la cererea studentului, prin act adiţional.
Aprobarea se acordă pentru motive temeinice şi doar în cazul în care UEMR are disponibile locuri de
cazare în această perioadă.
La terminarea perioadei de închiriere, camera, respectiv inventarul primit se predau administratorului în
condiţiile în care a fost primit.
TARIFUL DE CAZARE
Art. 3
Biroul Senatului UEMR stabileşte tarifele de cazare, în funcţie de consumurile şi cheltuielile aferente din
perioada anterioară, precum şi în funcţie de subvenţia acordată de Ministerul Educaţiei Cercetării şi
Inovării.
Tariful de cazare este de ____________ RON/loc/lună, respectiv de _____________ RON/lună în total.
PLATA
Art. 4
Plata se face în avans, pentru luna următoare, până cel târziu în ultima zi a lunii în curs, excepţie făcând
prima lună, când studentul plăteşte chiria odată cu semnarea contractului.
Art. 5
(1) În caz de neplată a tarifului de cazare în termenul menţionat la art. 4, contractul se consideră reziliat
de drept, fără somaţie şi fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei, acesta obligându-se să-şi
ridice toate obiectele personale şi să elibereze camera.
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DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art. 6
Locatorul (UEMR) are următoarele obligaţii:
(a) Să predea camera cu dotările aferente specificate în obiectul contractului în stare
corespunzătoare folosinţei pentru destinaţia de locuinţă pe baza contractului de închiriere;
(b) Să asigure execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii necesare utilizării corespunzătoare a
spaţiilor de folosinţă a căminului;
(c) Să remedieze, în cel mai scurt timp, defecţiunile semnalate de către locatar şi consemnate în
Registrul de evidenţă a defecţiunilor;
(d) Să asigure permanent efectuarea curăţeniei în spaţiile de folosinţă comună ale căminului
(holuri, ghene de gunoi) şi în spaţiile aferente căminului, cât şi evacuarea rezidurilor menajere;
(e) Lenjeria se va schimba de 2 ori/lună conform Normelor Sanitare în vigoare.
Art. 7
Locatorul (UEMR) are următoarele drepturi:
(a) Să verifice dacă au intervenit modificări ale spaţiului închiriat, ale instalaţiilor aferente etc.;
(b) Să verifice dacă spaţiul este folosit conform destinaţiei sale şi să verifice dacă locatarul nu l-a
subînchiriat;
(c) Să verifice modul în care locatarul foloseşte şi întreţine suprafaţa locativă închiriată, bunurile
date spre folosinţă şi spaţiile comune ale căminului;
(d) Să recupereze prejudiciul produs prin constatarea lipsurilor/deteriorărilor bunurilor din cameră
şi din spaţiile comune ale căminului, în timp de 7 zile de la data constatării acestora, prin încasarea
contravalorii şi a manoperei de instalare la valoarea de înlocuire înmulţită cu 3;
(e) Să perceapă taxele conform prezentului contract;
(f) Să asigure paza la intrarea în cămin, respectarea normelor igienico-sanitare şi a normelor de
pază contra incendiilor;
(g) Să elibereze legitimaţiile de locatar şi să efectueze vizarea lor lunară.
Art. 8
Locatarul (chiriaşul) are următoarele drepturi şi obligaţii:
(1) Să preia şi să predea camera şi dotările aferente specificate în prezentul contract;
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Denumire obiect

Starea

Cantitate
(bucăţi)

Pătură
Cearşaf pat
Cearşaf plic
Pernă
Faţă de pernă
Draperii
Coş de gunoi
Făraş
Chei
Paturi
Mese, birouri
Scaune
Etajere
Saltele
Garnişe, perdele, jaluzele
Dulapuri
Corpuri de iluminat, instalaţie
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18.
19.

20.
21.

electrică, prize, întrerupătoare
Zugrăveli şi podele laminate
Mobilier de baie şi duş: cabină de
duş, chiuvetă, oglindă, capac şi perie
wc, scoică wc, etc.
Covor, mochetă
Uşă intrare, uşă duş, uşă baie

Precizări:

(2) Este interzis locatarului să schimbe yala montată pe uşa camerei din cămin. De asemenea, este
interzisă montarea altor sisteme de încuiere a uşilor sau perforarea lor în acest scop.
(3) Să achite tariful fixat pentru cazarea în cămin, în termenul prevăzut de Art. 4.
(4) Să folosească în mod corespunzător bunurile din inventarul căminului, instalaţiile electrice şi
sanitare puse la dispoziţie.
(5) Să asigure ordinea şi curăţenia în spaţiul închiriat (inclusiv prin evacuarea zilnică a gunoiului
în saci menajeri de unică folosinţă), să nu arunce în instalaţiile sanitare, în spaţiile comune din cămin, în
jurul căminului şi pe aleile complexului studenţesc ambalaje şi resturi menajere.
(6) Să păstreze liniştea în orele de odihnă (23:00 – 6:00) şi în perioada de studii (sesiunea de
examene 20:00 – 8:00). În restul zilei, poluarea fonică nu poate depăşi limitele legale admise pentru spaţii
de locuit, conform normelor în vigoare.
(7) Să permită accesul persoanelor angajate din partea UEMR, a reprezentanţilor studenţilor
(preşedinte/vicepreşedinte cămin, şef de palier) în scopul efectuării de reparaţii sau pentru a realiza
controlul în camere, în vederea constatării modului de respectare a prevederilor prezentului contract.
(8) Să nu modifice spaţiul de închiriat, instalaţiile aferente acestuia, spaţiile de folosinţă comună
ale căminului şi să nu schimbe destinaţia acestora.
(9) Să nu subînchirieze spaţiul primit în folosinţă, cu destinaţia de locuinţă, unor persoane fizice
sau juridice.
(10) Să răspundă material, conform art. 7 lit. d), pentru pagubele provocate:
- în spaţiul propriu de locuit din camera repartizată;
- în spaţiile comune, când a fost identificat autorul;
- în cazul neidentificării autorului care a produs paguba în spaţiile comune, răspunderea
materială ca fi repartizată tuturor persoanelor cazate pe nivelul respectiv.
(11) Să respecte normele igienico-sanitare şi cele de pază contra incendiilor.
(12) Să nu perforeze zidurile din camere sau din spaţiile comune şi să nu lipească anunţuri, afişe,
fotografii, tablouri, să nu zgârie, să nu inscripţioneze mobilierul sau zidurile din cămine.
(13) Să nu folosească camera şi spaţiile comune ale căminului pentru activităţi comerciale.
(14) Să nu folosească aparate electrice (reşouri, aeroterme etc.) care necesită un consum de
energie electrică mai mare decât normele stabilite de către instituţia de învăţământ în conformitate cu
reglementările generale de prevenire a incendiilor în spaţiile de locuit (Ord. 1023/99, O.G. 60/97, Ord.
138/2001, Or. 775/98 şi MG 678/98).
(15) Să nu folosească butelii şi aparate de ardere.
(16) Să anunţe administraţia căminului în scris, până în data de 20 a lunii în curs, în cazul în care
renunţă la locul de cazare în luna următoare. În caz contrar, locatarul se obligă să achite tariful de cazare
şi pentru luna respectivă.
(17) Să nu fumeze în incinta căminului, decât în locuri amenajate.
(18) Să nu usuce rufele în exteriorul ferestrei.
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(19) Să nu crească animale şi păsări în camera de cămin.
(20) Să înştiinţeze administraţia căminului, prin înscriere în Registrul de evidenţă a defecţiunilor,
despre micile reparaţii necesare în camerele de locuit şi în spaţiile de folosinţă comună. Este interzis
intervenţia personală necalificată pentru remedierea acestora.
(21) Să nu primească vizite după ora 23:00.
(22) Să nu găzduiască peste noapte persoane străine în camera repartizată, cu excepţia celor
prevăzute în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminului studenţesc.
(23) Să nu arunce gunoiul pe fereastră.
(24) Locatarul este obligat să achite tariful rezultat din citirea contorului de energie electrică în
acelaşi timp cu plata chiriei, Art. 5 aplicându-se în mod corespunzător. Citirea contoarelor se face la data
şi ora anunţată de administraţie, în prezenţa locatarului.
(25) Să respecte normele de acces în cămin.
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art. 9
Pentru executarea necorespunzătoare sau neexecutarea obligaţiilor contractuale din partea locatarului,
locatorul aplică următoarele sancţiuni:
(1) avertisment în cazul în care nu se respectă obligaţiile prevăzute la Art. 8, pct. 2, 6, 7, 13, 14,
18, 19, 20, 21, 22, 23. Avertismentul va fi consemnat prin întocmirea unui referat în prezenţa şefului de
palier şi a preşedintelui de cămin, într-un exemplar pentru fiecare parte. La trei avertismente, contractul
va fi reziliat de drept fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, iar locatorul va fi evacuat din
cămin.
(2) Rezilierea de drept a contractului, fără somaţie, punerea în întârziere şi fără intervenţie a
instanţei, în cazul încălcării clauzelor de la art. 8 pct. 3, 7, 9, 24, şi în cazul în care acumulează 3
avertismente.
(3) Studenţii care cedează dreptul de folosinţă a locului de cazare sau folosesc BI/CI pentru alte
persoane, vor fi excluşi din cămin şi vor fi traşi la răspundere contravenţională, civilă sau penală, după
caz.
(4) Orice încălcare a clauzelor prezentului contract, care are ca rezultat crearea unui prejudiciu
locatorului, implică acoperirea pagubei de către chiriaş, conform art. 7 lit. d);
(5) În cazul în care un bun material este distrus, paguba va fi suportată de către persoanele
vinovate, în baza răspunderii civile contractuale sau a răspunderii civile delictuale.
Art.10
Orice nerespectare a obligaţiilor, care nu se poate rezolva pe cale amiabilă, se reglementează pe cale
juridică în baza legislaţiei în vigoare.
DISPOZIŢII FINALE
Art. 11
Prezentul contract se completează în mod corespunzător cu prevederile legislaţiei în vigoare şi se încheie
în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Art. 12
La plecarea în vacanţă, studentul predă camera pe care a primit-o, în aceleaşi condiţii. În caz contrar,
suportă cheltuielile de remediere (acestea vor fi înmulţite cu 3) şi pierde locul de cazare în anul următor.
Am luat la cunoştinţă de prevederile REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI
FUNCŢIONAREA CĂMINULUI STUDENŢESC
LOCATOR,
UEMR

LOCATAR,
Chiriaş/Student

(Numele în clar şi semnătura)
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