UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

REGULAMENTUL
cu privire la modul de dare în locațiune/arendă a activelor
neutilizate

CHIŞINĂU – 2017

I.

Dispoziții general

1 Prezentul Regulament este elaborate în corespundere cu Capitolul VIII (Locațiunea) și Capitolul IX (Arenda) din Codul Civil al Republicii Moldova, art. 79 din
Codul Educației, Legea nr. 198 din 15.05.2003 cu privire la arenda în agricultură și
Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate.
2 Regulamentul stabilește modul de dare în locațiune a încăperilor ce pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru locuit, a mijloacelor circulante, utilajelor, unităților de
transport, altor fonduri fixe (în continuare - bunuri).
Bunurile agricole - mijloace fixe (terenuri cu destinație agricolă, inclusiv din intravilanul localităților, mașini, utilaje și instalații destinate lucrărilor agricole, construcții, inclusiv construcții hidrotehnice, platforme și spatii de depozitare destinate
păstrării producției agricole, cu terenurile aferente acestora, animale care se folosesc
în procesul agricol) vor fi acordate în arendă în condițiile Legii cu privire la arenda în
agricultură, respectând procedeul de selectare și modul de transmitere în arendă stabilite de prezentul Regulament.
Pot fi acordate în locațiune/arendă bunurile, lipsa cărora nu va afecta desfășurarea normală a activității Universității.
3. Chiria se stabilește în contractul de locațiune/arendă pentru toate activele închiriate. Cuantumul chiriei nu poate fi mai mic decât cuantumul minim al chiriei, calculat conform Legii bugetului de stat pe anul respectiv.
Locatarul are dreptul să efectueze reutilarea, reconstrucția și reparația capital a
bunurilor luate în folosință numai cu acordul scris al Locatorului. El poate cere restituirea cheltuielilor suportate în scopul îmbunătățirii bunurilor închiriate în cazul în
care prin acord Locatorul s-a obligat să le compenseze.
4. Mijloacele financiare obținute de la locațiunea/arenda bunurilor se investesc
în dezvoltarea Universității.
5. Veniturile Universității obținute de la darea în locațiune/arendă a activelor
neutilizate, sânt venituri din alte surse și se utilizează conform devizelor de venituri și
cheltuieli, întocmite și aprobate de Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională(în continuare CDSI) și Senat.
6. Instituțiile bugetare se scutesc de plata pentru folosirea încăperilor nelocuibile ale instituțiilor finanțate de la același buget, cu acestea fiind încheiat un contract
de comodat. Acestea achită doar plata pentru serviciile comunale, energia electrică și
alte servicii.
7. Deciziile privind bunurile care constituie proprietatea Universității se iau cu
votul a 2/3 din numărul membrilor CDSI, inclusiv al reprezentantului Ministerului
Finanțelor, cu avizul pozitiv al senatului, aprobat cu votul a 2/3 din numărul membrilor, în conformitate cu Planul de dezvoltare strategică instituțională. Deciziile luate
sânt aduse la cunoștința fondatorului.
Modificarea, prolongarea contractului de locațiune/arendă va fi efectuată conform
condițiilor generale a prezentului regulament.
8. Bunurile aflate în gestiunea Universității – bunuri ce fac parte din domeniul
public al statului – pot fi date în locațiune/arendă și administrare pe perioade de până
la 5 ani prin decizii ale CDSI.
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9. Sublocaţiunea/subarenda poate fi efectuată numai cu consimțământul locatorului. Termenul de valabilitate a contractului de sublocaţiune/subarendă nu poate depăși termenul contractului de locațiune/arendă. Posibilitatea și condițiile transmiterii
bunurilor închiriate sau a unei părți a acestora în sublocaţiune/subarendă se stipulează
în contractul de locațiune/arendă.
II. Selectarea locatarilor bunurilor
10. Selectarea locatarilor se efectuează prin negocieri directe.
11. Potențialii locatari vor depune o adresare scrisă către rectorul Universității.
12. Rectorul Universității va adresa solicitarea potențialilor locatari comisiei de
negocieri, instituită prin ordin, care este constituită din 5 membri cu includerea reprezentantului MAIA. În procesul negocierilor directe comisia negociază cuantumul chiriei activelor neutilizate și alte clauze ale contractului de locațiune/arendă, ținând cont
de cuantumul minim al chiriei bunurilor, stabilit în modul prevăzut de Legea bugetului pe anul corespunzător, de preturile existente pe piață, de oferta solicitantului chiriei și de alte condiții.
Serviciul Evidenţă şi Control din cadrul UASM v-a prezenta Comisiei de negocieri directe, planul geometric al spaţiului cu descrierea condiţiilor tehnice (apă,
canalizare, căldură, căi de aces ş.a.) şi 4 fotografii a spaţiului.
Comisia de negocieri poate solicita de la potențialii locatari și alte acte necesare pentru întocmirea proiectului contractului de locațiune/arendă. Rezultatele negocierilor directe comisia de negocieri le va consemna într-un proces-verbal.
13. Procesul-verbal al negocierii directe va fi prezentat în contabilitatea Universității, care va pregăti proiectul contractului de locațiune/arendă cu calculul chiriei. Proiectul contractului de locațiune/arendă va conține scopul folosirii bunului închiriat, calculul cuantumului chiriei drepturile și obligațiile părților, termenul de dare
în locațiune
14. Proiectul contractului de locațiune/arendă va fi prezentat de către contabilșef Senatului Universității spre avizare cu următoarele documente:
-cererea potențialilor locatari care va conține în mod obligatoriu scopul folosirii bunului închiriat;
-certificatul de înregistrare;
-calculul cuantumului chiriei;
-4 fotografii a spaţiului propus de a fi transmis în locaţiune;
-planul geometric al spațiului;
-procesul-verbal al comisiei de negocieri.
15. Proiectul contractului de locațiune/arendă adoptat de Senatul Universității
va fi prezentat de contabil-șef în 3 exemplare CDSI spre aprobare.
16. Proiectul contractului de locațiune/arendă aprobat de CDSI va fi înregistrat
întru-un registru anexând câte o copie a acestora la copia deciziei, iar pe prima pagină
a proiectului contractului de locațiune/arendă sau a proiectului modificărilor acestuia
se va indica numărul și data de înregistrare a acestuia și se va aplica ștampila CDSI.
III. Modul de transmitere în locațiune a bunurilor
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16. Proiectul contractului de locațiune/arendă adoptat de Senatul Universității
și aprobat de CDSI va fi semnat de Rector.
17. Persoanele responsabile, care nu vor respecta prezentul regulament vor purta răspunderea conform legislației.
18. Contabilitatea, care va păstra contractul de locațiune/arendă cu documentele însoțitoare, va informa fondatorul despre deciziile luate de CDSI privind darea în
locațiune/arendă a bunurilor aflate în gestiunea universității.
19. Contractul de locațiune/arendă reglementează relațiile între locator și locatar și se perfectează după selectarea locatorului și stabilirea clauzelor contractului.
Contractele de locațiune/arendă sau modificările acestora pot fi semnate doar
după primirea acordului de la CDSI. Contractele de locațiune/arendă a bunurilor
imobile încheiate pe un termen ce depășește 3 ani se înregistrează în Registrul bunurilor imobile.
20. În contractele de locațiune/arendă trebuie să fie stipulat scopul folosirii bunurilor închiriate. Calculul cuantumului chiriei se anexează la contractul de locațiune/arendă și este parte integrantă a acestuia. Plata pentru energia electrică, termică,
apă, canalizare, alte servicii prestate locatarului nu se include în cuantumul chiriei și
se achită suplimentar.
21.În contractele de locațiune/arendă trebuie să fie stipulată obligația locatarilor de a transfera la buget impozitul pe bunurile imobiliare, aferent imobilelor închiriate, calculat în baza informațiilor locatorilor privind valoarea acestora.
22. Transmiterea bunurilor locatarului se efectuează prin întocmirea unui act
de predare-primire în locațiune/arendă, în care se indică locul și data întocmirii actului, bunurile ce se transmit, starea lor, numărul cadastral, numărul și data încheierii
contractului de locațiune/arendă, conform căruia se efectuează predarea-primirea în
locațiune/arendă a bunurilor, termenul locațiunii/arendei.
23. Contabilitatea UASM v-a întreprinde acţiunile necesare privind informarea
locatarilor despre obligaţiile de achitare a plăţii de locaţiune în vederea neadmiterii
acumulării datoriilor mai mult de 2 luni consecutive.
24.Serviciul de evidenţă şi control v-a întreprinde toate măsurile necesare, inclusiv prin emiterea notificărilor privind nerespectarea de către locatari a obligaţiilor
contractuale şi va expedia copii contabilităţii pentru a anexa la dosar.
25.Dacă acţiunile stipulate la pct. 23 şi 24 al prezentului Regulament sunt insuficiente şi locatarii admit datorii faţă de UASM, în vederea demarării procedurii de
reziliere a contractului şi recuperare a datoriilor prin instanţa de judecată, contabilitatea v-a prezenta serviciului juridic dosarul cu următoarele acte:
- Contractul de locaţiune şi modificările acestuia;
- Planul geometric;
- Actul de primire-predare;
- Actele de verificare;
- Extrasul din Registru de stat a Întreprinzătorilor;
- Copiile facturilor din data apariţiei datoriilor;
- Descifrarea datoriilor;
- Notificările anterioare cu confirmarea expedierii/recepţionării;
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26.Serviciul juridic al UASM v-a asigura depunerea acţiunii în instanţa de judecată competentă”.
27.Locatarul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul cu o notificare prealabilă de 30 (treizeci) zile. În acest caz, locaţiunea va înceta în mod automat (de jure)
în baza întocmirii de către Părţi a Actului de predare – primire din locaţiune a Spaţiului,, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi ori a unor proceduri judecătoreşti.

Anexa nr. 1 Modelul contractului de locațiune
Anexa nr. 2 Modelul contractului de arendă
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Anexa 1
MODEL CONTRACT DE LOCAȚIUNE
APROBAT
în şedinţa CDSI
proces verbal nr. ___ din __________
Preşedintele CDSI
____________V. Ciobanu
CONTRACT DE LOCAȚIUNE Nr. _______
________________________
(denumirea localității)

”_____” ________________20___

I PĂRȚILE CONTRACTANTE
1.1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova, reprezentată de rectorul L. Volconovici, care activează în baza Cartei Universitare în calitate de Locator, pe de o parte, și
1.2 SRL „_______________”, reprezentată de directorul _____________, care activează în baza
Statutului, în calitate de Locatar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de locațiune, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea în posesiune și folosință temporară cu
plată, a unui spațiu nelocativ cu suprafața de ____ m2, amplasat pe adresa: mun. Chișinău, str.
__________, nr. cadastral ______________, în scopul ___________________.
2.2 Termenul contractului de locațiune se stabilește de la ___________ până la _____________.
III. CUANTUMUL CHIRIEI ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ
3.1 Chiria se stabilește anual în funcție de Legea Bugetului. Până la adoptarea bugetului pentru
anul 2016 vor fi utilizați coeficienții stabiliți în Legea Bugetului pe anul _______. Pentru anul 20__
cuantumul chiriei se stabilește în mărime de _____________ lei (__________ lei pentru 1 m.p./an.)
conform calculului, care este parte integră a prezentului contract.
Pentru anul 20__ cuantumul chiriei se va stabili conform legii bugetului 20__.
Cuantumul chiriei nu include taxa pe valoare adăugată.
3.2 Chiria se achită în avans până la data de 30 a lunii curente, pentru prima şi ultima lună de valabilitate a contractului.
3.3 Plata pentru serviciile comunale, energie electrică, telefon ș.a. se achită lunar conform indicilor contoarelor, notelor de plată și calculelor organizațiilor respective. Plățile menționate nu sunt
incluse în cuantumul chiriei și se achită separate în termen de 15 zile din momentul prezentării conturilor respective de plată.
3.4 Energia electrică se achită lunar cu un adaos de 10% pentru exploatarea cablului rețelei electrice a universității.
3.5 Până la instalarea contoarelor pentru apă și energie electrică, calculul va fi executat respectiv: apă-2 m3/lună pentru o persoană, energie electrică 500 kwt/oră.
3.6 În cazul neachitării plăților în termenele stabilite de prezentul contract se aplică penalități în
mărime de 0,1% din suma plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere.
3.7 Locatorul poate sista temporar livrarea Serviciilor comunale pentru neachitarea plății lunare
în decurs de 2 luni consecutive, notificând în scris Locatarul cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice
până la data sistării. Perioada maximă a sistării este de trei luni.
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3.8. Se consideră că Locatarul și-a onorat obligația de achitare din momentul încasării mijloacelor bănești în contul bancar sau în casieria Locatorului.
3.9 Locatarul se obligă să transfere la buget impozitul pe bunurile imobiliare, aferent imobilelor
închiriate, calculat în baza informației locatorului privind valoarea acestora.
IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR.
4.1 Locatorul se obligă să transmită Locatarului în decurs de 2 zile de la data intrării în vigoare a
contractului de locațiune bunurile menționate cu întocmirea actului de predare-primire, care este
parte integră a prezentului contract.
4.2 Locatarul se obligă să efectueze reparații necesare în tot timpul locațiunii, dacă acestea nu au
intervenit din cauza Locatorului.
4.3 Locatorul are dreptul să efectueze periodic controlul utilizării bunurilor transmise în locațiune. În cazul depistării unor încălcări ale clauzelor prezentului contract, el poate obliga Locatarul să
înlăture încălcările comise.
4.4 Locatarul se obligă:
4.4.1 să folosească bunurile conform destinației indicate în contract și să le mențină într-o stare tehnică bună;
4.4.2 să achite la timp plata pentru chirie;
4.4.3 să se prezinte lunar pentru a primi factura de expediție;
4.4.4 să efectueze din contul său reparațiile curente ale bunurilor închiriate;
4.4.5 să acopere cheltuielile curent de folosire și întreținere în stare normală a bunurilor închiriate;
4.4.6 să nu subînchirieze bunul închiriat fără acordul în scris al Locatorului;
4.4.7 să restituie Locatorului bunurile arendate în decurs de 8 zile de la data încetării efectelor
contractului de locațiune într-o stare bună, ținând-se cont de uzura normativă produsă pe parcursul
închirierii;
4.4.8 Locatarul poartă răspundere patrimonială pentru deteriorare bunurilor primite în locațiune;
4.4.9 Locatarul poartă răspundere pentru nerespectarea regulamentelor respective și a cerințelor cu privire la protecția și securitatea muncii, regulamentelor ecologice și sanitar epidemiologice;
4.4.10 Locatarul asigură paza încăperii și menținerea ordinii publice;
4.4.11 Locatarul restituie integral cheltuielile suportate de Locator în caz de prejudicii materiale
( incendii, inundații etc.) petrecute din vina Locatarului.
4.5 Locatarul are dreptul de proprietate asupra veniturilor obținute și produselor fabricate cu utilizarea bunurilor închiriate.
4.6 Locatarul are dreptul să efectueze reutilarea, reconstrucția și reparația capitală a bunurilor închiriate numai cu acordul scris al Locatorului. El poate cere restituirea cheltuielilor efectuate cu
scopul îmbunătățirii bunurilor închiriate în cazul în care, prin acord, Locatorul s-a obligat să le
compenseze.
4.7 Amestecul în activitatea economică a Locatarului nu se admite.
4.8 Locatarul nu are dreptul să privatizeze încăperea arendată.
V. CONDIȚIILE DE MODIFICARE ȘI REZILIERE A CONTRACTULUI
5.1 Modificarea clauzelor Contractului de locațiune, prelungirea lui sunt valabile numai în cazul
când se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
5.2 Locatarul, care respectă obligațiile stipulate în Contract, are prioritate în caz de prelungire a
termenului contractului de locațiune, vizavi de terțele persoane.
5.3 Contractul de locațiune poate fi reziliat unilateral de către părți, cu respectarea termenului de
preavizare de o lună, în următoarele cazuri:
5.3.1 încălcarea de către cealaltă parte a clauzelor prezentului contract;
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5.3.2 folosirea bunurilor închiriate de către Locatar în alte condiții și scopuri decât cele stipulate
în prezentul contract;
5.3.3 subînchirierea bunurilor care constituie obiectul prezentului contract fără acordul scris al
Locatorului;
5.3.4 nerespectarea regulilor de exploatare a bunurilor închiriate, precum și a celor sanitare și
anti-incendiare;
5.3.5 efectuarea reconstrucțiilor și reutilărilor bunurilor fără acordul scris al Locatorului;
5.3.6 amestecul Locatorului în activitatea economică a Locatarului;
5.3.7 încălcarea termenelor de transmitere a bunurilor Locatarului;
5.3.8 neachitarea chiriei în decursul al (unei) luni din ziua expirării termenului
stabilit.
VI. DISPOZIȚII FINALE
6.1 Contractul de locațiune cu modificările acestuia sunt valabile numai după aprobarea de către
CDSI cu avizul favorabil al Senatului Universității.
6.2 Modificările și completările în prezentul Contract vor fi efectuate cu acordul ambelor părți.
6.3 În cazul nerespectării obligațiilor contractuale părțile poartă răspundere în conformitate cu
legislația Republicii Moldova.
6.4 Locatarul poartă răspundere patrimonială pentru deteriorarea bunurilor închiriate.
6.5 Litigiile apărute la încheierea, executarea, modificarea clauzelor și rezilierea contractului se
examinează de instanța judecătorească competentă.
6.6 Contractul este întocmit în 3 (trei) exemplare, fiecare având aceeași putere juridică.
VII RECHIZITELE BANCARE ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR.
LOCATOR

Rector

LOCATAR

Director
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Anexa 2
MODEL CONTRACT DE ARENDĂ

Contract-model de arendă a terenurilor
"....."_____________ 20__

_______________________
(localitatea, raionul)

Subsemnatul1,
___________________________________________________________________
(pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate (seria, numărul,

____________________________________________________________________
codul personal, data eliberării, oficiul care l-a eliberat, IDNP;

____________________________________________________________________
pentru persoanele juridice: numele persoanei împuternicite, în baza cărui document acționează,
____________________________________________________________________,
denumirea întreprinderii, adresa, certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de
înregistrare, IDNO) proprietar al terenurilor, denumit în continuare arendator 2, pe de o parte,
şi _______________________________________________________________
(pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate (seria, numărul,
__________________________________________________________________
codul personal, data eliberării, oficiul care l-a eliberat, IDNP; pentru persoanele juridice:
_______________________________________________________________
numele persoanei împuternicite, în baza cărui document acţionează, denumirea întreprinderii,
adresa ____________________________________________________________,
certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)
denumit în continuare arendaş, pe de altă parte, în baza legislaţiei civile şi a Legii nr.198-XV din
15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (în continuare - Legea) am încheiat prezentul contract privind următoarele:
I. Obiectul contractului
1. Arendatorul a dat, iar arendaşul a preluat terenul:
________________________________________________________________
(numerele cadastrale ale terenurilor arendate)
2. Terenurile arendate vor fi folosite pentru
________________________________________________________________
( modul de folosinţă: teren arabil, plantaţii multianuale, construcţii agricole)
II. Termenul de arendă
3. Termenul de arendă este de .............. ani, de la ________ şi pînă la ____________.
(data, anul)
(data, anul)
4. În cazul în care termenul de arendă va expira, iar arendatorul nu va cere să i se predea terenul
arendat şi arendaşul va continua exploatarea acestuia, contractul de arendă se va considera prelungit
cu un an agricol5.
Note:
1
În numele proprietarului sau a arendaşului poate acţiona reprezentantul proprietarului sau a
arendaşului autorizat în modul stabilit.
2
Bunurile agricole aflate în proprietate comună se dau în arendă cu acordul în scris al tuturor
coproprietarilor. Contractul de arendă poate fi încheiat de către unul dintre coproprietari, împuternicit în modul stabilit de art. 5 al Legii.
Terenurile agricole proprietate publică se dau în arendă de către Guvern (autoritatea publică centrală din domeniu) sau de către autorităţile administraţiei publice locale, în limitele competenţei şi
în condiţiile legislaţiei în vigoare (art.22 alin. (1) al Legii).
3
Obiecte ale contractului de arendă sînt terenurile destinate agriculturii (terenurile arabile, plantaţiile multianuale, păşunile, fîneţele, terenurile agricole ocupate de construcţii), inclusiv din intravilanul localităţilor şi ale fondului de rezervă.
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Descrierea terenurilor arendate este inclusă în actul de predare -preluare a terenurilor agricole
(anexa nr. 1), semnat de arendator şi arendaş.
5
În cazul în care arendatorul nu doreşte să prelungească contractul de arendă, el va informa arendaşul despre aceasta cu 6 luni înainte de expirarea termenului de arendă (art.9 alin.(5) al Legii).
La darea în arendă a terenurilor agricole în scopul sădirii plantaţiilor multianuale, termenul contractului de arendă va fi stabilit pentru cel puţin 25 de ani, în cazul în care contractul nu prevede alt
termen (art. 8 alin. (2) al Legii).
III. Plata de arendă
5. Pentru exploatarea terenurilor arendate, arendaşul achită în contul bancar al arendatorului, în
casa arendaşului etc., cel mult pînă la data de _______ a fiecărui an, o plată anuală, stabilită în unităţi băneşti, în sumă de ...................lei (cuantumul minimal al plăţii este calculat în anexa nr.1 la
prezentul contract).
6. În cazul în care părţile au convenit ca plata de arendă pentru anul respectiv, stabilită în unităţi
băneşti, să fie efectuată în natură, termenul şi locul achitării vor fi stabilite suplimentar printr-un
document semnat de părţile contractante7.
IV. Drepturile şi obligaţiile arendatorului
7. Arendatorul este în drept:
a) să verifice modul în care arendaşul exploatează terenul dat în arendă, fără a interveni în activitatea curentă a acestuia, şi să obţină informaţia necesară;
b) să iniţieze modificarea sau rezilierea prezentului contract (numai în condiţiile Legii şi contractului);
c) să înstrăineze terenul dat în arendă unei terţe persoane, în condiţiile prevăzute de legislaţie;
d) să întreprindă alte acţiuni, după cum urmează:
__________________________________________________________
(alte drepturi atribuite părţilor ce nu contravin legislaţiei în vigoare)
8. Arendatorul este obligat:
a) să predea terenurile date în arendă în termenele şi în condiţiile stipulate de contract;
b) să anunţe (prin consemnare în actul de predare-preluare) arendaşul despre viciile materiale şi
viciile juridice ale terenurilor arendate;
c) să acţioneze într-o manieră care să nu împiedice exploatarea normală a terenurilor date în
arendă;
d) să plătească arendaşului, în cazul rezilierii contractului de arendă înainte de încheierea anului
agricol, valoarea fructelor care, deşi încă neseparate, vor putea fi separate înainte de încheierea anului agricol în condiţiile unei gospodăriri normale. La compensarea valorii fructelor se iau în calcul şi
datoriile părţilor la momentul rezilierii contractului;
e) să informeze arendaşul despre drepturile terţelor persoane asupra terenurilor date în arendă.
Nerespectarea acestei prevederi acordă arendaşului dreptul de a revendica reducerea plăţii pentru
arendă, rezilierea contractului de arendă, precum şi despăgubiri;
f) să execute alte condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau de contract, după cum urmează:
_________________________________________________________
(alte obligaţii stabilite de părţi ce nu contravin legislaţiei în vigoare)
V. Drepturile şi obligaţiile arendaşului
9. Arendaşul are dreptul:
a) prioritar la încheierea contractului de arendă pe un nou termen în cazul în care:
- şi-a onorat obligaţiile contractuale asumate anterior;
- terenul arendat se dă în arendă pe un nou termen;
- acceptă noile clauze contractuale stabilite de arendator;
b) de preemţiune, în cazul înstrăinării de către proprietar a terenului dat în arendă;
c) să ceară rezilierea sau modificarea contractului de arendă în condiţiile prevăzute de Lege;
d) să schimbe categoria de destinaţie a terenurilor cu consimţămîntul arendatorului, conform legislaţiei;
Note:
6
Părţile pot stabili în contract ca plata anuală să fie achitată în rate egale, lunar sau trimestrial.
4
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Plata pentru arenda terenurilor agricole se stabileşte în unităţi băneşti, se face în natură, în bani
sau în natură şi în bani sau într-o altă formă, potrivit acordului dintre părţile contractante, şi se efectuează în termenele şi în locul prevăzute în contractul de arendă (art. 17 alin. (1) al Legii).
e) să transmită în subarendă terenul numai cu consimţămîntul în scris a proprietarului, prin încheierea unui contract separat în condiţiile prevăzute de Lege;
f) să întreprindă alte acţiuni, după cum urmează:
________________________________________________________
(alte drepturi atribuite părţilor care nu contravin legislaţiei în vigoare)
10. Arendaşul este obligat:
a) să înregistreze contractul de arendă;
b) să folosească cu bună-credinţă terenurile arendate, conform clauzelor contractului şi legislaţiei
în vigoare;
c) să menţină potenţialul productiv al terenurilor arendate, să le restituie, la expirarea termenului
stabilit în contract, în starea corespunzătoare clauzelor contractului. În cazul în care pe terenurile
arendate sînt amplasate construcţii, se va ţine cont de gradul de uzură a acestora.
d) să achite plata pentru arendă în termenul şi în modul stabilit;
e) să achite impozitele şi alte plăţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, în cazul în care contractul
nu prevede altfel8;
f) să respecte normele maximal admisibile de influenţă asupra mediului (cu efectuarea analizei
chimice a solului la transmiterea şi la restituirea terenurilor, cu acordul comun al părţilor contractante)9;
g) să execute alte obligaţii după cum urmează:
_____________________________________________________________
(alte obligaţii asumate ce nu contravin legislaţiei în vigoare)
VI. Modificarea, încetarea sau rezilierea contractului de arendă
11. La modificarea clauzelor contractului de arendă, părţile contractante semnează acorduri
adiţionale, înregistrate în modul stabilit, care sînt parte integrantă a contractului de bază, după cum
urmează:
___________________________________________________________
(numărul , data acordurilor adiţionale de modificare a conţinutului contractului
de bază, numerele de înregistrare)
12. Contractul de arendă încetează în cazurile prevăzute de art.13 al Legii.
13. Contractul de arendă se reziliază:
a) prin acordul comun al părţilor contractante;
b) prin hotărîre a instanţei judecătoreşti, la cererea uneia dintre părţile contractante, în legătură cu
neexecutarea de către cealaltă parte a obligaţiunilor contractuale.
14. Alte cazuri specifice.
VII Restituirea bunurilor arendate
15. Restituirea terenurilor arendate se efectuează în baza actului de predare-preluare, semnat de
ambele părţi.
16. Îmbunătăţirile funciare cu efect continuu, efectuate din contul arendaşului, vor fi
______________________________________________________________
(condiţiile convenite de părţi în cazul efectuării îmbunătăţirilor funciare
din contul arendaşului
_________________________________________________
VIII. Clauze finale
17. Prezentul contract reglementează relaţiile dintre arendator şi arendaş pe perioada stabilită de
arendă a terenurilor agricole şi serveşte temei pentru efectuarea înregistrărilor la contul extrabilanţier destinat evidenţei activelor arendate pe termen lung.
18. În cazul în care între arendator şi arendaş au apărut divergenţe care nu pot fi soluţionate prin
prevederile contractului, dar reglementate de Legea nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda
în agricultură, părţile vor acţiona în conformitate cu Legea.
19. Partea contractantă este exonerată de răspundere în cazul în care neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligaţiei sale se datorează unui eveniment care nu depinde de voinţa ei (stare
7
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de forţă majoră, pieire fortuită). Exonerarea de răspundere este posibilă atîta timp cît există starea
de forţă majoră.
Note:
8
Părţile stabilesc achitarea impozitelor de către proprietar sau de către arendaş.
9
Normele maximal admisibile de influenţă asupra mediului sînt stabilite de Guvern sau de autoritatea publică centrală din domeniu.
20. Arendaşul aflat în imposibilitatea de a-şi executa obligaţiile din cauza stării de forţă majoră
este obligat:
a) să ia toate măsurile pentru conservarea bunurilor arendate;
b) să anunţe arendatorul, cel mult a doua zi de la survenirea evenimentului de forţă majoră sau
pieirii fortuite, despre pierderile suferite şi/sau imposibilitatea executării prezentului contract;
c) să întocmească actul de pierderi suferite şi să îl semneze împreună cu arendatorul.
21. În cazul apariţiei unor divergenţe, izvorîte din prezentul contract, părţile contractante vor lua
toate măsurile pentru soluţionarea lor pe cale amiabilă sau prin intermediul unor arbitri aleşi.
22. În cazul imposibilităţii rezolvării divergenţelor pe cale amiabilă, orice litigiu izvorît din prezentul contract se soluţionează de instanţa judecătorească.
23. Înainte de a se adresa instanţei judecătoreşti, reclamantul înaintează pîrîtului o pretenţie, la
care acesta trebuie să răspundă în termen de ...... zile de la data primirii ei.
24. Prezentul contract intră în vigoare din data semnării actului de predare-preluare a terenului
dat în arendă.
25. Prezentul contract conţine........articole şi.....anexe, fiind expus pe ..... pagini şi în trei (patru)
exemplare identice. Primul exemplar revine arendatorului, al doilea - arendaşului, iar al treilea
rămîne la organul împuternicit de înregistrare.
În cazul în care contractul de arendă este înregistrat în oficiul cadastral teritorial, cel de al patrulea exemplar se prezintă în mod obligatoriu de către arendaş, pentru informaţie, în primăria localităţii în a cărei rază teritorială se află terenurile.
Anexa nr.1. Actul de predare-preluare a terenurilor agricole arendate.
Anexa nr.2. Planul (extras din planul) cadastral al terenului arendat.
Anexa nr. 3. Lista coproprietarilor terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor inginereşti amplasate pe
ele.
Arendatorul
Arendaşul
______________________
______________________
(semnătura)
(semnătura)
L. Ş

L. Ş

Locatarul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul cu o notificare prealabilă de 30
(treizeci) zile. În acest caz, locaţiunea va înceta în mod automat (de jure) în baza întocmirii de către Părţi a Actului de predare – primire din locaţiune a Spaţiului, perfectat după forma din Anexa nr. 3 la prezentul Contract, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi ori a unor proceduri judecătoreşti.

13

