
MLNISTERUL TEHNOLOGIEIINTORMAJIEI §1 COMUNICATIILOR AL REPUBLIC]! MOLDOVA 
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И  СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

O R D I N
ПРИКАЗ

О  b ■ () 20/ д Chisinau Nr'----- &—t—

Си privire la aprobarea Regulam entuiui cu privire 
la modul de dare in locatiune a activelor neutilizate de 
catre m treprinderile din subordinea 
M inisterului Tehnologiei Inform atiei §i Com unicatiilor

in  tem eiul Legii nr. 121 -  XVI din 04.05.2007 privind administrarea §i 
deetatizarea proprietatu publice, Hotarirea Guvemului nr.483 din 29,03.2008 
pentru aprobarea Regulam entuiui cu privire la m odul de dare in locatiune a 
activelor neutilizate §i punctului 8 subpct.9) al Regulam entuiui privind organizarea 
§i functionarea M inisterului Tehnologiei Informatiei §i Com unicatiilor, structurii §i 
efectivului-lim ita ale aparatului central al acestuia aprobat prin Hotarirea 
Guvemului nr.389 din 17.05.2010,

O R D O N :

1. Se aproba Regulam entul cu privire la modul de dare in locatiune a activelor 
neutilizate de catre intreprinderile din subordinea M inisterului Tehnologiei 
Informatiei §i Com unicatiilor, conform anexei.

2. Se stabile§te, ca responsabilitatea pentru respectarea regulamentuiui 
prevazut la pet. 1 din prezentul ordin, о poarta adm inistratorii intreprinderilor din 
subordine.

3. Controlul executarii prezentului Ordin se pune in  sarcina dlui Vitalie 
CIOLAC, vicem inistru al tehnologiei informatiei §i comunicatiilor.

M inistru Pavel FILIP



Aprobat
prin Ordinul Ministerului Tehnologiei 

Informatiei §i Comunicatiilor 
nr._______ d in __________

REGULAMENTUL 
CU PRIVIRE LA MODUL DE DARE IN LOCATIUNE A ACTIVELOR  
NEUTILIZATE DE CATRE INTREPRINDERILE DIN SUBORDINEA 

MINISTERULUI TEHNOLOGIEI 
INFORMATIEI §1 COMUNICATIILOR

Capitolul I 
DISPOZITII GENERALE

1. Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 
121-XVI din 04.07.2007 privind administrarea §i deetatizarea proprietatii publice, 
Hotaririi Guvemului nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la modul de dare in locatiune a activelor neutilizate §i stabile§te modul de 
dare in locatiune a incaperilor ce pot fi utilizate in alte scopuri decit pentru locuit, a 
mijloacelor circulante, utilajelor, unitatilor de transport, altor fonduri fixe (in 
continuare - bunuri).

2. Prevederile Regulamentului cu privire la modul de dare in locatiune a 
activelor neutilizate (in continuare - Regulament) se extind asupra intreprinderilor 
din subordinea Ministerului Tehnologiei Informatiei §i Comunicatiilor (MTIC) (in 
continuare - intreprinderi).

3. Prin sintagma „intreprinderi” se subinteleg toate intreprinderile de stat si 
societatea pe actiuni in care MTIC i§i exercita functia de fondator conform anexei 
nr.3 si nr.4 din Regulamentul privind organizarea si functionarea Ministerului 
Tehnologiei Informatiei §i Comunicatiilor, structurii §i efectivului-limita ale 
aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotarirea Guvemului nr.3 89 din 
17.05.2010.

4. Chiria se stabileste in contractul de locatiune pentru toate activele 
inchiriate. Cuantumul chiriei (modelul se anexeaza) nu poate II mai mic decit 
cuantumul minim al chiriei, calculat conform legii bugetului de stat pe anul 
respectiv.

5. Veniturile MTIC obtinute de la darea in locatiune a activelor neutilizate, se 
lasa la dispozitia acestuia pentm acoperirea cheltuielilor proprii §i se gestioneaza in 
modul stabilit pentm mijloacele speciale.

6. Bunurile neutilizate de intreprinderile de stat pot fi date in locatiune cu 
acordul prealabil al MTIC.

7. Sublocatiunea poate fi efectuata numai cu consimtamintul locatorului §i al 
MTIC. Termenul de valabilitate al contractului de sublocatiune nu poate depa§i 
termenul contractului de locatiune. Posibilitatea transmiterii bunurilor inchiriate 
sau a unei parti a acestora in sublocatiune se stipuleaza in contractul de locatiune.



II. MODUL DE TRANSMITERE IN LOCATIUNE A BUNURILOR

8. Bunurile aflate in gestiunea intreprinderilor pot fi date in locatiune la 
decizia consiliului de administrate doar cu acordul MTIC.

Administratorii intreprinderilor vor prezenta MTIC contractele de locatiune 
pentru coordonare cel tirziu cu 10 zile pina la termenul de dare in locatiune.

9. Dreptul de locator se atribuie intreprinderilor in gestiunea cSrora se aflS 
bunurile ce se dau in locatiune, daca Guvemul nu decide altfel.

10. Termenul de dare in locatiune a bunurilor neutilizate ale intreprinderilor, 
neincluse in listele bunurilor nepasibile de privatizare, nu poate depS§i un an.

11. Selectarea locatarilor se efectueazS prin organizarea licitatiei “cu 
strigare”, desfa§urate in modul stabilit de Regulamentul privind licitatiile cu 
strigare §i cu reducere aprobat prin HotSrirea Guvemului nr. 136 din 10.02.2009 
sau prin negocieri directe.

12. Modul de selectare a locatamlui se stabile§te de cStre MTIC §i se indicS in 
acordul de dare in locatiune.

13. Pentru obtinerea acordului de dare in locatiune intreprinderea care dispune 
de bunuri neutilizate va inainta MTIC о adresare scrisS, la care se vor anexa, dupS 
caz, urmStoarele documente:

1) decizia consiliului;
2) proiectul contractului de locatiune (modelul se anexeaza) sau clauzele 

obligatorii ale acestuia;
3) calculul cuantumului chiriei;

? 4) extrasul din Registrul bunurilor imobile;
5) demersul in scris al potentialilor locatari, dupa caz
6) alte documente, dupa caz.
/ V

In cazul solicitSrii prelungirii contractului de locatiune, adresarea respectivS 
va confine si informatia privind executarea de catre locatar in perioada precedents 
a tuturor prevederilor contractual.

14. In cadml MTIC proiectele contractelor de locatiune vor fi examinate in 
prealabil de Serviciul control intern §i audit, dupa coordonare acestea vor fi 
transmise spre examinare Directiei juridice.

15. In acordul de dare in locatiune MTIC va indica obiectul, locatiunea cSruia 
se accepta, termenul contractului de locatiune, cuantumul minim al chiriei, modul 
de selectare a locatarilor.

16. MTIC, in cazul acceptSrii incheierii contractului de locatiune cu 
solicitantul locatiunii selectat anterior de intreprindere prin negocieri directe, 
concomitent cu eliberarea acordului de dare in locatiune, va inregistra proiectele 
contractelor de locatiune intr-un registm tinut in mod manual de Directia juridicS, 
anexind cite о copie a acestora la copia acordului, iar pe prima paginS a proiectului 
contractului de locatiune sau a proiectului modificSrilor acestuia se va indica 
numSrul §i data de inregistrare a acestuia §i se va aplica §tampila MTIC.

17. In cazul acceptSrii selectSrii locatarilor prin licitatie „cu strigare”, dupS 
desla§urarea acesteia, intreprinderea, in termen de pina la 15 zile, va prezenta 
MTIC, pentm inregistrare, contractele de locatiune semnate, precum §i copia 
procesului-verbal al comisiei de licitatie. Inregistrarea contractelor de locatiune 
incheiate prin licitatie „cu strigare” se efectueazS in modul prevSzut in pet. 16 din 
prezentul regulament.



18. Contractul de locatiune reglementeaza relatiile intre locator §i locatar §i se 
perfecteaza dupa selectarea locatarului si stabilirea clauzelor contractului.

19. Administratorii intreprinderii care a dat bunurile in locatiune sau a operat 
modificari in contractele de locatiune fara acordul MTIC poarta raspundere 
conform legislatiei.

20. In contractele de locatiune trebuie sa fie stipulat scopul folosirii bunurilor 
inchiriate. Calculul cuantumului chiriei se anexeaza la contractul de locatiune §i 
este parte integranta a acestuia. Plata pentru energia electrica, termica, apa, 
canalizare, alte servicii prestate locatarului nu se include in cuantumul chiriei si se 
achita suplimentar.

21. In contractele de locatiune pe orice termen se mentioneaza expres faptul 
ca se interzice privatizarea bunului.

22. In contractele de locatiune a bunurilor MTIC trebuie sa fie stipulata 
obligatia locatarilor de a transfera la buget impozitul pe bunurile imobiliare, 
aferent imobilelor inchiriate, calculat in baza informatiilor locatorului (MTIC) 
privind valoarea acestora.

23. Transmiterea bunurilor locatarului se efectueaza prin intocmirea unui act 
de predare-primire (modelul se anexeaza) in locatiune, in care se indica locul si 
data intocmirii actului, bunurile ce se transmit, starea lor, numarul cadastral, 
valoarea initiala de bilant, uzura contabila, valoarea reziduala si alte date 
identificative, numarul §i data incheierii contractului de locatiune, conform caruia 
se efectueaza predarea-primirea in locatiune a bunurilor, termenul locatiunii.

III. SELECTAREA LOCATARILOR BUNURILOR

24. Licitatia pentru selectarea locatarilor bunurilor neutilizate ale 
intreprinderii se organizeaza la decizia MTIC de catre comisia de licitatie, care se 
instituie prin ordinul administratorului intreprinderii.

in componenta comisiei de licitatie, in mod obligatoriu, va fi inclus 
reprezentantul MTIC (reprezentantul statului in societatea comerciala sau membrul 
consiliului de administrate din partea MTIC).

25. Valoarea initiala a cuantumului chiriei se stabile§te de catre comisia de 
licitatie, tinind cont de propunerile organelor de conducere ale locatorului, dar nu 
va fi mai mica decit cuantumul minim al chiriei stabilit conform prevederilor legii 
bugetului de stat pe anul respectiv.

26. in procesul organizarii si desfasurarii licitatiilor “cu strigare”, pentru 
selectarea locatarilor bunurilor neutilizate, locatorul va asigura perfectarea:

1) documentatiei lotului expus la licitatie, care va consta din:
a) proiectul contractului de locatiune sau clauzele obligatorii ale acestuia;
b) acordul autoritatii abilitate;
c) actele ce confirma inregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile propuse 

in locatiune;
2) comunicatul informativ cu privire la desfasurarca licitatiei, in care se va 

indica informatia despre bunurile propuse in locatiune, amplasarea lor, data 
dcslasurarii licitatiei, modalitatea familiarizarii potentialilor locatari cu bunurile ce 
se propun in locatiune §i proiectul sau clauzele obligatorii ale contractului de 
locatiune, valoarea initiala a cuantumului chiriei, telefonul de contact.



27. MTIC poate accepta darea bunurilor neutilizate in locatiune prin negocieri 
directe, atunci cind inchirierea lor nu a fost solicitata la о licitatie, cind cheltuielile 
de organizare a licitatiilor nu sint justificate (nu sint acoperite de chiria pe 6 luni), 
precum §i in alte cazuri.

28. Negocierile directe pentru selectarea locatarilor bunurilor neutilizate ale 
intreprinderii se organizeazS la propunerea potentialului locatar prezentatS in forma 
scrisS catre intreprindere.

intreprinderea este in drept sS inceapS negocierile directe pina la solicitarea 
acordului de dare in locatiune. in acest caz la adresarea catre MTIC se anexeazS 
procesul verbal al comisiei de negocieri §i proiectul contractului de locatiune, 
clauzele caruia sint acceptate de solicitantul locatiunii, selectat anterior de catre 
intreprindere.

29. Negocierile directe se desfS§oarS de catre comisia de negocieri, instituitS 
prin ordinul administratorului intreprinderii, in componenta c&reia, in mod 
obligatoriu, se include reprezentantul MTIC.

in procesul negocierilor directe comisia negociaza cuantumul chiriei activelor 
neutilizate §i alte clauze ale contractului de locatiune, tinind cont de cuantumul 
minim al chiriei bunurilor, stabilit in modul prevazut de legea bugetului pe anul 
corespunzStor, de preturile existente pe piatS, de oferta solicitantului chiriei §i de 
alte conditii.

30. Contractele de locatiune care nu vor intruni conditiile specificate in 
prezentul Regulament vor fi retumate pentru inlaturarea neajunsurilor.

31. Termenul contractului de locatiune poate fi prelungit cu acordul prealabil 
in forma scrisa al MTIC, la solicitarea argumentatS a administratorului 
intreprinderii in cazul indeplinirii de catre locatar in perioada precedents a tuturor 
prevederilor contractuale.

32. La expirarea contractului de locatiune, locatarul are drept prioritar la 
incheierea contractului pe un nou termen dacS:

1) §i-a onorat anterior obligatiile contractuale;
2) bunul se dS in locatiune pe un nou termen;
3) locatarul este de acord cu noile conditii contractuale stabilite de locator.
33. DupS incetarea raporturilor contractuale, locatarul este obligat sS restituie 

bunul inchiriat in starea in care i-а fost dat sau in starea prevSzutS in contract.
Prejudiciul cauzat prin inr&ut&tirea stSrii bunului se reparS de cStre locatar 

dacS nu dovede§te lipsa vinovStiei sale. Locatarul poartS rSspundere in aceea§i 
mSsurS pentru inrSutStirea admisS de membrii familiei sale, de sublocatar sau de 
terti, cSrora le-a permis accesul la bunul inchiriat.

Locatarul rSspunde pentru deteriorarea bunului in mSrimea in care s-a 
mic§orat valoarea lui dacS in contract nu este prevSzut altfel.

34. DacS, dupS incetarea raporturilor contractuale, locatarul nu restituie bunul 
inchiriat, locatorul are dreptul sS cearS plata chiriei pentru toatS durata intirzierii.



Anexa 1
la  R egu la m en tu l 

cu p riv ire  la m odu l de dare 
111 lo catiu n e a a ctive lo r 

n eu tiliza te  de catre m treprinderile  din 
su b o rd in ea M in isteru lu i T e h n o lo g ie i 

In form atiei §i C o m u n ica tiilo r

Coordonat:

M inistru! Tehnologiei 
Inform atiei §i C om unicatiilor  

D1 Pavel FILIP

L.§. „ ” 20__

C O N T R A C T  D E L O C A TIU N E nr.

20
(denumirea localitatii)

1.1.
I. Partile contractante

reprezentata de
(denumirea intreprinderii)

care activeaza in baza
(functia, numele, prenumele)

(denumirea documentului)
in calitate de Locator, pe de о parte, §i 

1.2.

reprezentata de
(denumirea intreprinderii)

(functia, numele, prenumele)
care activeaza in b a z a ________________________________________________________________________

(denumirea documentului)
in calitate de Locatar, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul Contract de locatiune, cu 
respectarea urm atoarelor clauze:

II. O biectu! contractului

2.1 O biectul prezentului contract il constituie transm iterea in posesiune §i folosinta 
tem porara, cu plata, _________________________________________________________________________

(denumirea bunurilor, locul amplasarii lor, costul de bilant

al utilajelor §i altor fonduri fixe, suprafata incaperilor,

scopul folosirii bunurilor, etc)
2.2. Term enul Contractului de locatiune se stabile §te de l a ____________________ 20

pina l a _______________________ 20___ .

III. C uantum ul chiriei §i m odalitatile de plata

3.1. C hiria se stabile§te anual conform  calculului, care este parte integranta a C ontractului
de Locatiune. Pentru perioada _____________ , cuantum ul chiriei se stabile§te in m arim e de
_________  lei. Cuantum ul chiriei include taxa pe valoarea adaugata. Calculul chiriei anuale ramine



in vigoare pentm  anul urm ator in cazul cind preturile, tarifele sau ratele de am ortizare reglem entate 
de stat ramin neschim bate.

3.2. Cuantum ul chiriei se modified, neconditionat, odata cu schim barea preturilor, tarifelor 
sau ratelor de am ortizare reglem entate de stat §i se aplica odata cu intrarea in vigoare a actelor 
legislative §i norm ative corespunzatoare. M odificarea cuantum ului chiriei va fi stabilita in acorduri 
aditionale la contract, sem nate de am bele parti contractante. Refuzul Locatarului de m odificare a 
cuantum ului chiriei constituie tem ei de reziliere a C ontractului de Locatiune din initiativa 
Locatorului.

Chiria se achita lunar, pina la data de 10 a urm atoarei luni.
3.3. Se interzice privatizarea bunului de catre Locatar.
3.4. Plata pentru serviciile com unale, energia electrica, telefon §i alte servicii se achita 

lunar in conform itate cu indicii contoarelor, notelor de plata §i calculele organizatiilor respective. 
Platile m entionate nu sunt incluse in cuantum ul chiriei §i se achita separat in term en de 10 zile din 
m om entul prezentarii conturilor respective de plata.

3.5. In cazul neachitarii p latilor prevazute in pet. 3.2 §i 3.4 in term enele stabilite de 
prezentul Contract, Locatarul va achita о penalitate in m arim e de 1 % din sum a platii neachitate 
pentru fiecare zi de intarziere.

IV. D repturile §i obligatiile partilor

4.1. Locatorul se obliga sa transm ita Locatarului in term en de 3 zile de la data intrarii in 
vigoare a Contractului de locatiune bunurile inchiriate, cu intocm irea actului de prim ire-predare, 
care este parte integranta a Contractului.

4.2. Locatorul are dreptul sa efectuieze periodic controlul utilizarii bunurilor transm ise in 
locatiune. In cazul depistarii unor incalcari ale clauzelor prezentului C ontract el poate obliga 
Locatarul sa inlature incalcarile com ise.

4.3. Locatarul se obliga:
4.3.1. sa achite la tim p chiria;
4.3.2. sa foloseasca bunurile inchiriate, conform  destinatiei indicate in contract §i sa le m entina 
intr-o stare tehnica buna;
4.3.3. sa acopere cheltuielile curente de folosire §i intretinere in stare norm ala a bunurilor 
inchiriate;
4.3.4. sa efectueze din contul sau reparatiile curente ale bunurilor inchiriate;
4.3.5. sa nu subinchirieze bunul inchiriat fara acordul in scris al Locatorului §i al autoritatii 
im puternicite sa le adm inistreze;
4.3.6. sa restituie Locatorului bunurile inchiriate in decurs de 3 zile din data incetarii efectelor 
contractului de locatiune intr-o stare buna, tinindu-se cont de uzura norm ativa, care s-a produs 
pe parcursul inchirierii.

4.4. Locatarul are dreptul de proprietate asupra veniturilor obtinute §i produselor fabricate 
cu utilizarea bunurile inchiriate.

4.5. Locatarul are dreptul sa efectueze reutilarea, reconstructia §i reparatia capitala a 
bunurilor inchiriate numai cu acordul in scris al Locatorului. El poate cere restituirea 
cheltuielilor efectuate cu scopul im bunatatirii bunurilor inchiriate in cazul in care Locatorul s-a 
obligat sa le com penseze.

4.6. Am estecul in activitatea econom ica a Locatarului nu se adm ite.

V. C onditiile de m odificare §i 
reziliere a contractului

5.1 M odificarea clauzelor Contractului de locatiune, prelungirea sau rezilierea lui se 
efectueaza cu acordul partilor contractante, prin sem narea unui acord aditional la contract.

5.2 Locatarul care respecta obligatiile stipulate in contract, are prioritate in caz de 
prelungire a term enului Contractului de locatiune, in raport cu tertele persoane.

5.3 Contractul de locatiune poate fi reziliat la cererea partilor in urm atoarele cazuri:
2



5.3.1. incalcarea de catre cealalta parte a clauzelor prezentului Contract;
5.3.2. folosirea bunurilor inchiriate de catre Locatar in alte conditii §i scopuri decit cele stipulate 
in  prezentul contract;

5.3.3. subinchirierea bunurilor care constituie obiectul prezentului C ontract fara acordul in scris 
al Locatorului si al autoritatii im puternicite sa le adm inistreze;
5.3.4. nerespectarea regulilor de exploatare a bunurilor inchiriate, precum  §i a celor sanitare §i 
antiincendiare;
5.3.5. efectuarea reconstructiilor §i reutilarilor bunurilor fara acordul in scris al Locatorului;
5.3.6. am estecul Locatorului in activitatea econom ica a Locatarului;
5.3.7. m calcarea term enelor de transm itere a bunurilor Locatarului;
5.3.8. neachitarea chiriei in decurs de 30 zile din ziua expirarii term enului stabilit;
5.3.9. la cererea uneia din parti, prin notificarea scrisa a celeilalte parti cu 15 zile preventiv, cu 
invocarea m otivelor.
5.3.10 in  cazul refuzului L ocatarului de m odificare a cuantum ului chiriei conform  prevederilor 
pct.3.2

5.4. In cazul rezilierii contractului in  conditiile stipulate la pet. 3.2., Locatarul este obligat 
sa achite cuantum ul chiriei, conform  preturilor, tarifelor §i ratelor de am ortizare, in vigoare, pina 
la predarea efectiva a bunului ce constituie obiectul prezentului contract.

VI. B ispozitii finale

6.1. Contractul de locatiune cu m odificarile acestuia sint valabile num ai dupa inregistrarea 
lui de catre organul abilitat.

6.2 M odificarile §i com pletarile in  prezentul contract vor fi efectuate cu acordul am belor
parti.

6.3 In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale partile poarta raspundere in 
conform itate cu legislatia Republicii M oldova.

6.4. Locatarul poarta raspundere patrim oniala pentru deteriorarea bunurilor inchiriate.
6.5. L itigiile aparute la incheierea, executarea, m odificarea clauzelor si rezilierea 

C ontractului se exam ineaza de instanta judecatoreasca com petenta.
6.6 Contractul este in tocm it in  exem plare, fiecare avind aceea§i putere jurid ica.

VII. R echizitele bancare §i adresele jurid ice ale partilor 

L ocatorul Locatarul

(adresa juridica) (adresa juridica)

(rechizitele bancare) (rechizitele bancare)

L ocatorul L ocatarul



A nexa nr.2 
la Regulamentul 

cu privire la modul de dare 
in  loca|iune a activelor 

neutilizate de catre intreprinderile din 
subordinea Ministerului Tehnologiei 

Informatiei §i Comunicatiilor

CUANTUMUL 
chiriei anualepentru folosirea incaperii, situatape adresa:

inchiriate de catre____________ cu supmfata de m “

Marimea arendei anuale pentru folosirea incaperilor se calculeaza 
conform Legii Bugetului pentru anul respectiv, aplicandu-se formula:

Pal = T b x (1 + kj + k2 + k3) x k4 x S, unde

Pai - cuantumul arendei anuale
Tb - tariful de baza pentru arenda anuala a lm 2 de spatiu
Ki - coeficientul de amplasare a incaperii
K2 - coeficientul amenajarii tehnice
K3 - coeficientul ramural de utilizare a incaperii
K4 - coeficientul de piata
S - suprafata incaperii, m2

Pat=
TVA:
Total, inclusiv TVA:
P/u 1 luna:
P/u 1 m2: ________ lei/anual, inclusiv TVA

Locator Locatar

(functia, semnatura,numele,L.§.) (functia, semnatura,numele,L.§.)



A n e x a  nr.3 
la Regulamentul 

cu privire la modul de dare 
in locatiune a activelor neutilizate 

de catre intreprinderile din 
subordinea Ministerului Tehnologiei 

Informatiei §i Comunicatiilor

A C T  
de predare-prim ire

(denumirea bunurilor, locul amplasarii lor)

in  corespundere cu contractul de locatiune nr. __________  din „____ ”_______________ 20__ .
incheia t in t r e ______________________________(Locator) s i _____________________________ (Locatar),

(denumirea intreprinderii) (denumirea intreprinderii)
reprezentantul L o ca to ru lu i___________________________________________________________________

(functia, numele §i prenumele)
a transm is, iar reprezentantul L oca taru lu i____________________________________________________

(functia, numele §i prenumele)
a p r im it____________________________________________________________________

(denumirea bunurilor, locul 

amplasarii lor, valoarea de bilan( al utilajelor §i altor

fonduri fixe, suprafata incaperilor etc.)

(informa|ii despre starea fizica §i tehnica a bunurilor

transmise in chirie, valoarea lor initials., uzura

contabila §i alte date identificative)

(informatii privind reparatiile bunurilor transmise in chirie,

preconizate in contract, termenele §i partea care va suporta

cheltuielile legate de realizarea lor)

A ctul este in tocm it i n  exem plare.

L ocatorul Locatarul

(functia, sem natura, num ele) 

L .§.

(functia, sem natura, num ele) 

L .§


