
 

PRIMĂRIA CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA     
    PROIECT 

         
              HOTĂRÂREA NR._____ 

privind aprobarea contractului - cadru de închiriere pentru suprafeţe cu 
destinaţia de locuinţă 

 
    Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 
25.04.2013; 

Având în vedere raportul nr. 57492/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea contractului-cadru de închiriere pentru suprafeţe cu 
destinaţia de locuinţă; 
 În conformitate cu prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996, republicată, 
modificată şi completată, Legea nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţei, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007 privind 
asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a 
fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, aprobată prin Legea 
nr.84/2008, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia 
chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată prin 
Legea nr.241/2001 şi Codul Civil; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct. 17, art.45 alin. 3, 
alin.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă contractul-cadru de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de 

locuinţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 
 
 

                  INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
Primaria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu 
Serviciul Administrare Locuinţe  
Nr.57492/08.04.2013 
             Se aprobă, 
 
                              PRIMAR 
                                                                                                         Lia Olguţa Vasilescu 

Raport, 
privind aprobarea contractului cadru de închiriere 

pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţă 
 
 Închirierea locuinţei este un contract prin care o parte, numită locator, se obligă 
să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, 
în schimbul unui preţ, denumit chirie. 
 Închirierea este un contract consensual (se încheie valabil prin simplul acord de 
voinţă al părţilor), sinalagmatic (bilateral – presupune obligaţii pentru ambele părţi 
contractante), cu titlu oneros (ambele părţi contractante urmăresc un avantaj), 
comutativ (părţile cunosc existenţa şi întinderea obligaţiilor încă de la momentul 
perfectării), cu executare succesivă (presupune derularea lui în timp, părţile 
executându-şi obligaţiile pe toată durata acestuia), translativ de folosinţă (transmite 
dreptul de folosinţă temporară a locuinţei). 

 În conformitate cu prevederile art.72 din Legea Locuinţei nr.114/1996, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, contractului de închiriere a 
locuinţei îi sunt aplicabile dispoziţiile speciale ale legislaţiei locative şi în completare 
cele ale dreptului comun (referitoare la locaţiune).  

Însă, începând cu 1 octombrie 2011 a intrat în vigoare Noul Cod Civil, aşa cum 
acesta a fost aprobat prin Legea nr.287/2009 privind Codul Civil care aduce modificări 
în ceea ce priveşte regimul juridic al contractului de locaţiune, motiv pentru care este 
necesară adaptarea modelului de contract cadru existent pentru suprafeţe cu destinaţia 
de locuinţă prin stipularea unor clauze în conformitate cu modificările legislative 
intervenite în închirierea locuinţelor.  
 Astfel, contractul-cadru de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia  de locuinţă  
propus spre avizarea Comisiei Sociale, este structurat pe 11 capitole, după cum 
urmează: 
 
 Capitolul I – Părţile Contractante 
  
 Închirierea locuinţelor se face pe baza acordului scris dintre proprietar (locator) 
şi chiriaş (locatar). 
 Locatorul: poate fi o persoană fizică, o persoană juridică, statul sau o unitate 
administrativ-teritorială. 



 

 Contractul de închiriere se încheie de către Municipiul Craiova pentru locuinţele 
proprietatea sa exclusivă sau în calitate de titular al dreptului de administrare pentru 
locuinţele proprietate de stat. 
 Locatarul: este persoana care, ca urmare a încheierii valabile a contractului de 
închiriere a locuinţei, dobândeşte dreptul de folosinţă temporară a acesteia. 
 Persoana care încheie contractul mai este denumită şi titular al contractului de 
închiriere (sau beneficiar, potrivit Legii nr.114/1996).  
 În conformitate cu prevederile art.323 coroborate cu prevederile art.1834 Cod 
Civil dreptul locativ se dobândeşte nu numai de către titularul contractului dar şi de 
către alte persoane respectiv soţul/soţia, descendenţii şi ascendenţii care sunt 
menţionaţi în contract şi locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere.   
 
 Capitolul II – Obiectul contractului de închiriere, preţul şi modalităţi de 
plată 
 
 Obiectul contractului este dublu: locuinţa închiriată şi chiria. 
 Locuinţa închiriată 
 În accepţiunea Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, locuinţa este „o construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, 
cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei 
persoane sau familii” (art.2 lit.a). 
 Astfel, contractul trebuie să cuprindă adresa locuinţei, suprafaţa utilă a acesteia, 
anexele şi dotările aferente, cu inventarul corespunzător, precizându-se şi condiţiile de 
folosire a părţilor comune. 
  Potrivit art.28 din O.U.G. nr.40/1999 suprafaţa utilă a locuinţei este formată 
din suprafaţa locuibilă împreună cu suprafaţa dependinţelor. 

Suprafaţa locuibilă cuprinde suprafaţa dormitoarelor şi a camerei de zi. 
Dependinţele sunt încăperile care, prin funcţiunile lor, asigură folosirea 

corespunzătoare a locuinţei, şi anume: antreu, tindă, vestibul, hol, verandă, 
culoar, bucătărie, chicinetă, oficiu, debara, cămară, cameră de baie, WC, 
spălătorie, uscătorie, pivniţă, boxă, logie, terasă şi magazie din zid. 
 Chiria   
 Contractul de închiriere fiind un contract sinalagmatic şi cu titlu oneros, părţile 
trebuie să determine cuantumul chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia şi 
modul de plată. 
 În ceea ce priveşte determinarea cuantumului chiriei pentru locuinţele ce aparţin 
domeniului public sau privat al unităţilor administrativ teritoriale, se aplică dispoziţiile 
art.26 - 31 din O.U.G. nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru 
spaţiile cu destinaţia de locuinţe aprobată prin Legea nr.241/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Chiria se stabileşte pornindu-se de la un tarif  de bază lunar (art.26 alin.1 din 
O.U.G. nr.40/1999, modificată) diferenţiat în funcţie de categoria de suprafeţe (de 
exemplu pentru suprafaţa locuibilă un tarif de 0,84 lei/mp), prin aplicarea unui 
coeficient cuprins între 3,5 şi 0,5 diferenţiat pe categorii de localităţi şi pe zone (deci 
pentru suprafaţa locuibilă  între 2,94 – 0,42 lei/mp). Tariful de bază lunar se 



 

actualizează în funcţie de rata anuală a inflaţiei (ultima actualizare este prevăzută de 
H.G. 310/2007). 

Pentru camerele situate la subsol, demisol sau în mansarde aflate direct sub 
acoperiş, pentru locuinţele lipsite de instalaţii de apă, canal, electricitate sau construite 
din materiale de construcţii inferioare, tariful de bază se reduce cu procentele prevăzute 
de lege. 
 Potrivit art.31 din O.U.G. nr.40/1999, modificată, nivelul maxim al chiriei pentru 
locuinţele de mai sus, nu poate depăşi 15% din venitul net lunar pe familie, în cazul în 
care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depăşeşte salariul mediu net 
lunar pe economie; în cazul în care venitul net lunar pe membru de familie se situează 
între venitul mediu net lunar pe economie şi dublul acestuia, nivelul maxim al chiriei 
lunare nu poate depăşi 25% din venitul net lunar pe familie. De exemplu, în cazul unei 
familii compusă din soţi şi 2 copii, care realizează un venit net lunar pe familie de 1000 
lei, chiria nu poate depăşi 150 lei. 
 Modalitatea de plată 
 Art.1797 alin.2 lit.c Cod Civil stipulează faptul că locatarul este obligat să 
plătească chiria în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, dacă durata locaţiunii este de 
cel puţin un an. Neplata în termen a chiriei stabilită în contract atrage o penalizare de 
0,5% asupra sumei datorate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care 
urmează aceleia la care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăşi 
totalul chiriei restante. 
 
 Capitolul III – Durata contractului de închiriere  
 

Contractul de închiriere a locuinţei trebuie să cuprindă data intrării în vigoare şi 
durata. 

Având în vedere că art.1783 Cod Civil stabileşte durata maximă a locaţiunii 
respectiv o perioada de 49 ani, rezultă faptul că locaţiunea nu poate fi perpetuă, ci se 
încheie pe o perioadă determinată; potrivit art.1784 alin.3 Cod Civil, locaţiunile 
încheiate de persoanele care, potrivit legii, nu pot face decât acte de administrare nu vor 
depăşi 5 ani. 

Totodată, art.8 alin.4 din Legea nr.152/1998 stipulează faptul că contractele de 
închiriere ce au ca obiect locuinţe ANL, se încheie pe o durată de 5 ani de la data 
repartizării locuinţei. 

În acest sens, întrucât contractul de închiriere este cu executare succesivă, acesta 
poate fi încheiat pe o durată de 5 ani şi va produce efecte până la expirarea termenului 
dacă nu intervine prelungirea legală. 

 
Capitolul IV – Obligaţiile părţilor  
 
Obligaţiile locatorului 
 
Predarea locuinţei 
 



 

  Locatorul (proprietarul) este obligat să predea chiriaşului locuinţa împreună cu 
toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de utilizare (art.1786 lit.a, 1787 Cod 
Civil); locuinţa trebuie predată la termenul convenit de părţi. 
 În caz de nerespectare a obligaţiei de predare, chiriaşul poate cere instanţei 
de judecată predarea silită sau rezilierea contractului pentru neexecutare, iar 
instanţa îl poate obliga pe locator la plata de daune interese. 
 
 Efectuarea reparaţiilor 
  
 Potrivit art.1786 lit.b, art.1788 alin.1 coroborat cu art.729 alin.2 Cod Civil, 
locatorul este obligat să efectueze toate reparaţiile majore care sunt necesare pentru a 
menţine bunul în stare corespunzătoare de întrebuinţare pe toată durata locaţiunii. Sunt 
reparaţii majore acelea care implică o cheltuială excepţională cum ar fi cele referitoare 
la consolidarea ori reabilitarea construcţiilor privind structura de rezistenţă, zidurile 
interioare şi/sau exterioare, acoperişul, instalaţiile electrice, termice ori sanitare 
aferente acestora (art.729 alin.3 Cod Civil). 
 Ca excepţie, în cazul neîndeplinirii de către proprietar a obligaţiilor care îi revin 
cu privire la întreţinerea şi repararea locuinţei închiriate, lucrările pot fi executate de 
către chiriaş în contul proprietarului (art.1788 alin.3 Cod Civil). 
 Astfel, chiriaşul va putea executa aceste lucrări, numai dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiţii: 

dacă degradarea produsă este de natură să afecteze folosinţa normală a 
clădirii sau a locuinţei; 

dacă există sesizarea scrisă a chiriaşului; 
când locatorul, deşi încunoştinţat, nu începe să ia de îndată măsurile necesare 

de executare a lucrării.  
 
 Asigurarea folosinţei  
 
 Locatorul este obligat să întreprindă tot ceea ce este necesar pentru a asigura în 
mod constant locatarului folosinţa liniştită şi utilă a bunului, fiind dator să se abţină de 
la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosinţă (art.1789 Cod 
Civil). 
 
 Garanţia contra viciilor 
 
 Locatorul garantează numai pentru viciile ascunse ale bunului dat în locaţiune, 
nu şi pentru viciile aparente. Totuşi, locatorul răspunde pentru viciile aparente numai în 
situaţia în care acesta este informat de către locatar cu privire la existenţa viciilor de 
îndată. (art.1790 Cod Civil).  
 
 Obligaţiile locatarului 
 
 
 Plata chiriei 
 



 

 Cea mai importantă obligaţie a chiriaşului este plata chiriei la termenele stipulate 
în contract; chiria se achitã trimestrial, cel mai târziu pânã în ultima zi lucrãtoare a 
fiecărui trimestru.  
 Chiria se va modifica ori de câte ori prin acte normative se prevede acest lucru.  
 Pentru plata chiriei restante, dreptul la acţiune se prescrie în termen de 3 ani 
conform art.2517 Cod Civil, dar fiind vorba de prestaţii succesive, periodice, fiecare 
rată de chirie se stinge printr-o prescripţie deosebită potrivit art.2503 Cod Civil, iar data 
de la care începe să curgă termenul de prescripţie este aceea la care rata respectivă a 
devenit exigibilă. 
 
 Plata cotelor-părţi din cheltuielile comune 
 
 În conformitate cu prevederile art.46 din Legea nr.230/2007, toţi proprietarii au 
obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de 
proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le 
revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari inclusiv cele aferente fondurilor din 
asociaţia de proprietari. 
 Însă, în cazul locuinţelor ce aparţin domeniului public sau privat al unităţii 
administrativ teritoriale, obligaţiile faţă de asociaţia de proprietari/locatari prevăzute de 
lege, cad în  sarcina chiriaşilor , cu ocazia stabilirii raporturilor juridice, întrucât aceştia 
au un drept de folosinţă în baza contractului de închiriere şi sunt beneficiarii serviciilor 
prestate şi furnizării utilităţilor. 
 
 Folosirea locuinţei potrivit destinaţiei 
 
 Locatarul este obligat să folosească bunul luat în locaţiune cu prudenţă şi 
diligenţă, potrivit destinaţiei stabilite prin contract (art.1799 Cod Civil). Astfel, locuinţa 
nu va putea fi folosită pentru exercitarea comerţului, ca sediu de partid etc.; se admite 
însă exercitarea unei profesii liberale sau a unei meserii (în acest caz, simpla venire a 
clientelei în locuinţă nu are semnificaţia schimbării destinaţiei). 
 Dacă locatarul modifică bunul ori îi schimbă destinaţia sau dacă îl întrebuinţează 
astfel încât îl prejudiciază pe locator, acesta din urmă poate cere daune-interese şi, după 
caz, rezilierea contractului (art.1800 Cod Civil). 
 Dacă locatarul efectuează lucrari fara acordul prealabil al locatorului, acesta din 
urma poate pretinde locatarului, la părăsirea locuinţei, să readucă spaţiile în starea 
iniţială sau să păstreze transformările efectuate fără ca respectivul locatar să poată avea 
pretenţii la despăgubiri pentru cheltuielile efectuate; locatorul are totuşi dreptul să ceară 
readucerea imediată a spaţiilor în starea iniţială pe cheltuiala locatarului atunci când 
transformările ameninţă buna funcţionare a echipamentelor sau siguranţa clădirii 
(art.1823 Cod Civil). 
 Locatarul răspunde pentru degradarea bunului închiriat în timpul folosinţei sale, 
cu excepţia cazului în care dovedeşte ca aceasta s-a produs din cauză de forţă majoră – 
incendiu – dacă nu dovedeşte că a survenit fortuit sau din vina unei terţe persoane pe 
care nu el a introdus-o în locuinţă (art.1822 Cod Civil). 
 
 Reparaţiile locative 



 

 
 În conformitate cu prevederile art.1802 Cod Civil, reparaţiile de întreţinere 
curentă sunt în sarcina locatarului. De asemenea, chiriaşul este obligat să repare sau să 
înlocuiască şi elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate ca urmare a utilizării 
necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii, 
cu excepţia cazului în care deteriorarea se datorează vechimii, defecţiunilor, viciilor de 
execuţie, unei întâmplări neprevăzute, forţei majore; dacă persoanele care au produs 
degradarea nu sunt identificate, atunci cheltuielile de reparaţii vor fi suportate de cei 
care au acces sau folosesc în comun elementele de construcţie, instalaţiile, obiectele şi 
dotările aferente. 
 
 Capitolul V – Drepturile părţilor 
 
 Drepturile locatorului 
  
 Noul Cod Civil prevede în mod expres că proprietarul are dreptul de a păstra 
orice îmbunătăţiri sau lucrări efectuate de către locatar fără aprobarea proprietarului, 
fără a fi obligat la plata de despagubiri (art.1823 alin.1 Cod Civil). În acest sens, 
locatorul are dreptul să accepte sau să respingă propunerile avansate de chiriaş cu 
privire la modificarea imobilului închiriat. 
  De asemenea, proprietarul are posibilitatea de a cere locatarului să readucă bunul 
închiriat la starea iniţială şi să i se plătească despăgubiri pentru orice pagubă ce ar fi 
fost cauzată bunului (art.1823 alin.2 Cod Civil).  
 Totodată, locatorul poate să viziteze imobilul ori de cate ori este nevoie cu 
anunţarea în prealabil a chiriaşului şi în prezenţa acestuia (art.1804 Cod Civil). 
 

Drepturile locatarului 
 
 În reglementarea anterioară, locatarul nu putea efectua lucrări majore de reparaţii 
(acestea cădeau în sarcina proprietarului) decât dacă există o hotărâre judecătorească 
prin care chiriaşul era autorizat să efectueze astfel de lucrări sau dacă părţile au 
convenit în acest sens. 
 Noul Cod Civil prevede ca locatarul poate efectua asemenea lucrări de reparaţii 
în cazul în care proprietarul, deşi notificat asupra acestei chestiuni, nu ia de îndată 
măsurile necesare pentru remedierea defecţiunilor (art.1788 alin3 Cod Civil). 
 Totodată, sub imperiul Noului Cod Civil, locatarul beneficiază de un drept de 
preferinţă la încheierea unui nou contract de locaţiune în aceleaşi condiţii ca cele 
oferite unui terţ; acest drept este limitat de condiţia ca chiriaşul să-şi fi executat 
obligaţiile născute în baza închirierii anterioare (art.1828 Cod Civil). De asemenea şi în 
cazul în care proprietarul doreşte să vândă locuinţa, chiriaşul are drept de preemţiune la 
cumpărarea acesteia.  
 
 
 Capitolul VI – Prelungirea contractului de închiriere 
 



 

 Contractul de locaţiune încetează de drept la expirarea termenului convenit de 
părţi, fără a fi necesară o înştiinţare prealabilă (art.1809 Cod Civil). Expirarea 
termenului de regulă, nu atrage încetarea raporturilor de închiriere, deoarece operează 
prelungirea contractului de închiriere, iar în anumite cazuri şi condiţii, relocaţiunea 
tacită (art.1810 Cod Civil). Astfel, din textul de lege rezultă că durata contractului 
(termenul) va fi stabilită prin acordul părţilor, iar la expirarea termenului prevăzut în 
contract, încetează dreptul de folosinţă al chiriaşului numai dacă proprietarul are 
motive legale să refuze prelungirea contractului de închiriere. 
 Având în vedere importanţa vitală a asigurării unei locuinţe pentru fiecare 
persoană, dar şi deficitul existent în societatea noastră, legiuitorul a intervenit în 
sprijinul chiriaşilor printr-o serie de dispoziţii menite să stabilească raporturile de 
închiriere a locuinţelor. 
 În acest sens, pentru asigurarea stabilităţii dreptului de folosinţă a chiriaşului 
după expirarea termenului prevăzut în contract, art.8 alin.4 din Legea nr.152/1998, 
republicată privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, statuează faptul că 
după expirarea perioadei contractuale de 5 ani, prelungirea contractului de închiriere 
se face succesiv, pe o perioadă de 1 an de la data expirării. 
 Prelungirea contractului intervine numai prin convenţia părţilor, înţelegerea lor 
în acest sens putând fi expresă, dar potrivit art.1810 alin.1 Cod Civil, poate fi şi tacită - 
rezultând din folosinţa locuinţei de către chiriaş dacă locatorul nu s-a opus continuării 
raporturilor de închiriere printr-o notificare înainte de expirarea termenului contractual. 
Numai ca potrivit art.1810 alin 2, relocaţiunea tacită operează pe durata nedeterminată 
dacă prin convenţia părţilor nu se prevede altfel. 
 În acest sens, pentru evitarea acumulării unor debite ca urmare a neexecutării 
obligaţiilor contractuale, în modelul de contract am propus ca durata contractului 
prelungit tacit să nu fie mai mare de 1 an, cu excepţia cazului în care există acţiune pe 
rolul instanţelor pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere sau acţiune în 
pretenţii. 
 
 Capitolul VII – Rezilierea contractului de închiriere 
 

În ceea ce priveşte rezilierea contractului, atunci când, fără justificare, una dintre 
părţile contractului de locaţiune nu îşi execută obligaţiile născute din acest contract, 
cealaltă parte are dreptul de a rezilia locaţiunea, cu daune interese, dacă este cazul, 
potrivit legii (art.1817 Cod Civil). 

 Art.1830 Cod Civil prevede următoarele: 
(1) în cazul în care, fără justificare, una dintre părţile contractului de închiriere 

nu îşi execută obligaţiile născute din acest contract, cealaltă parte are dreptul la 
rezilierea contractului; 

(2) de asemenea, locatorul poate cere instanţei rezilierea contractului de 
închiriere şi în cazul în care chiriaşul, membrii familiei sale sau alte persoane carora 
acestea din urmă le-a îngăduit, în orice mod, folosirea, deţinerea sau accesul în locuinţă 
fie au un comportament care face imposibilă convieţuirea cu celelalte persoane care 
locuiesc în acelaşi imobil sau în imobile aflate în vecinătate, fie împiedică folosirea 
normală a locuinţei sau a părţilor comune. 



 

Locuţiunea adverbială de asemenea, care are semnificaţia de identic, în aceleaşi 
condiţii, conduce la concluzia că şi situaţia prevăzută la alin.1 al art.1830 Noul Cod 
Civil cu privire la rezilierea contractului presupune intervenţia instanţei de judecată. 

Mai mult decât atât, alin. 2 al art.1830 Cod Civil statuează faptul că „locatorul 
poate cere instanţei rezilierea contractului de închiriere şi în cazul în care ….”, ceea ce 
face ca prin folosirea conjuncţiei şi legiutorul să coroboreze cele două alineate ale 
art.1830 şi să stabilească ca rezilierea se face numai prin intermediul instanţelor de 
judecată. 

Chiar şi după introducerea unei acţiuni în reziliere, contractul subzistă şi 
debitorul poate să prevină rezilierea executându-şi obligaţiile, dar numai până la 
pronunţarea unei hotărâri definitive. 

Rezilierea contractului de închiriere înainte de termen poate fi dispusă la cererea 
proprietarului: 

a) dacă chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv. Proprietarul nu 
poate fi obligat să asigure folosinţa locuinţei cu titlu gratuit, indiferent de motivele 
pentru care chiriaşul este insolvabil.  

b) dacă chiriaşul nu a achitat obligaţiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o 
perioadă de 3 luni. Legea vizează ipoteza clădirilor cu mai multe locuinţe (bloc de 
locuinţe), caz în care cheltuielile sau obligaţiile financiare ale asociaţiei, care sunt 
legate de proprietatea comună sau care nu pot fi înregistrate pe fiecare locuinţă, 
reprezintă cheltuieli comune (art.3 lit.i din Legea nr.230/2007). Astfel cauza neachitării 
cotelor de întreţinere (consumul de apa rece şi caldă, de gaze, de energie electrică la 
părţile de folosinţa comună, inclusiv la ascensor), atrage rezilierea contractului de 
închiriere, proprietarul neputând fi obligat să suporte consecinţele insolvabilităţii 
chiriaşului. 

c) daca chiriaşul nu a respectat alte clauze contractuale; este vorba despre 
neexecutarea unor obligaţii principale: schimbarea destinaţiei spaţiului închiriat sau 
dacă chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată 
aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează 
fără drept părţi ale acestora. Constituie stricăciuni însemnate modificările structurale 
ale locuinţei fără consimţământul proprietarului. Evident, stricăciunile provenind din 
uzul normal al locuinţei, cauzate prin vechime sau forţă majoră ori caz fortuit şi 
bineinţeles, din culpa locatorului, inclusiv viciile de construcţie, nu pot justifica 
rezilierea contractului. 

De asemenea proprietarul poate cere rezilierea contractului, numai dacă se 
dovedeşte ca locatarul are un comportament care face imposibilă convieţuirea pentru 
ceilalţi locatari sau impiedică efectiv folosirea normală a locuinţei (art. 1830 Cod Civil 
)sau dacă titularul de contract şi/sau membri de familie menţionaţi în contract au 
devenit proprietarii unei locuinţe corespunzătoare ori au înstrăinat o locuinţă 
corespunzătoare după încheierea contractului de închiriere.  

Evacuarea chiriaşului se face în baza unei hotărâri judecătoreşti, iar chiriaşul este 
obligat la plata chiriei prevăzute în contract până la data eliberării efective a locuinţei, 
precum şi la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la acea data 
(art 1831 Cod Civil). 



 

Hotărârea judecătorească de evacuare precum şi încetarea, din orice cauză, a 
contractului de închiriere sunt de drept opozabile şi se execută împotriva tuturor 
persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fără titlu, împreună cu chiriaşul (art.1832 alin.2). 

 
Capitolul VIII – Încetarea contractului de închiriere 
 
Potrivit prevederilor art.1809, art.1817, art.1819 şi art.1825 Cod Civil, contractul 

de închiriere încetează în următoarele situaţii: 
a) prin acordul ambelor părţi; 
b) la expirarea termenului, fără a fi necesară o înştiinţare prealabilă; 
c) prin denunţarea unilaterală de către locatar, cu respectarea unui termen de 

preaviz de cel puţin 60 zile; subliniem că locatorul nu are dreptul la 
denunţarea unilaterală a contractului înainte de termen. Numai dacă contractul 
ar fi pe durată nedeterminată, el poate fi denunţat unilateral de oricare dintre 
părţi (art.1816 Cod Civil), deci şi de către locator, cu condiţia respectării 
termenului de preaviz; 

d) prin reziliere, pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor ce decurg din 
contract sau săvârşirii de către chiriaş a unor fapte culpabile; 

e) decesul sau părăsirea locuinţei de către chiriaş; 
f) ca urmare a desfiinţării dreptului care permitea locatorului să asigure folosinţa 

bunului închiriat. 
 

Capitolul IX- Transferul folosinţei locuinţei 
 
Transferul folosinţei locuinţei poate avea loc în cazul decesului titularului 

contractului de închiriere, a părăsirii definitive a „domiciliului” (locuinţei) de către 
acesta sau în caz de divorţ. 

Decesul titularului de contract determină încetarea raporturilor de închiriere în 
termen de 30 zile de la data înregistrării decesului chiriaşului numai dacă nu există nici 
o persoană cu drepturi locative care să solicite continuarea închirierii, prin substituire în 
drepturile şi obligaţiile titularului iniţial (art.1834 alin.1 şi 2 Cod Civil). 

Persoanele îndreptăţite să solicite beneficiul contractului de închiriere în caz de 
deces/lipsa titularului de contract: 

a) soţul/soţia – dacă a fost menţionat/ă în contract şi a locuit împreună cu 
titularul; 

b) descendenţii (copii, nepoţi etc.) sau ascendenţii (părinţi, bunici etc.) - dacă au 
fost menţionaţi în contract şi au locuit împreună cu titularul. 

Legea mai precizează că persoanele îndreptăţite care au cerut continuarea 
contractului, desemnează de comun acord persoana sau persoanele care semnează 
contractul de închiriere în locul chiriaşului decedat. În cazul în care aceştia nu ajung la 
un acord în termen de 30 zile de la data înregistrării decesului chiriaşului, desemnarea 
se face de către locator (art.1834 alin.3). 

Închirierea continuă în persoana noului titular de contract în condiţiile şi pentru 
perioada prevăzută în contractul iniţial. De exemplu, dacă contractul a fost încheiat pe 
un termen de 5 ani, din care – după decesul titularului iniţial – au mai rămas 2 ani, la 



 

expirarea termenului încetează raporturile de închiriere, dacă nu intervine prelungirea 
contractului. 

În ceea ce priveşte părăsirea locuinţei, aceasta nu trebuie confundată cu 
denunţarea unilaterală a contractului de către chiriaş. Prin „părăsire” se înţelege situaţia 
în care titularul nu foloseşte locuinţa, dar totuşi nu doreşte rezilierea contractului. În 
aceasta situaţie, locatorul sau persoanele care pot beneficia de contract după 30 de zile 
de absenţă, pot cere constatarea încetării contractului înainte de termen. 

Pentru a opera încetarea, părăsirea trebuie să fie definitivă şi continuă, iar nu 
temporară şi sporadică. Pe de alta parte, părăsirea trebuie să fie nejustificată. Dacă 
chiriaşul absentează de la domiciliu din motive temeinice (detaşare/transferare, 
internare în spital, plecare pentru studii etc.), locuinţa nu poate fi considerată părăsită. 
În orice caz, probele administrate trebuie să fie concludente în sensul părăsirii 
definitive a locuinţei (de exemplu, mutaţia făcută în cartea de identitate, mutarea 
gospodăriei etc.) 

În caz de divorţ, dacă soţii nu au convenit altfel, continuarea locaţiunii se va face 
cu soţul căruia instanţa i-a atribuit beneficiul contractului de închiriere. 

În cazul în care instanţa lasă în sarcina locatorului împărţirea contractului de 
închiriere, continuarea locaţiunii se va face cu soţul care are mai multă nevoie de 
locuinţă sau este mai îndreptăţit ( de exemplu, în urma divorţului i s-au dat în îngrijire 
copii, nu este vinovat de divorţ, nu are rude care să-i asigure locuirea etc.) (art.324 Cod 
Civil).  

 
Capitolul X – Forţa majoră 
 
În caz de forţă majoră nici una din părţile contractante nu răspunde de 

neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător a oricărei obligaţii 
contractuale.  

 
Capitolul XI – Clauze finale 
 
În conformitate cu prevederile art.1833 Cod Civil, chiriaşul poate ceda contractul 

de închiriere a locuinţei sau subînchiria locuinţa numai cu acordul scris al locatorului. 
Însă, având în vedere că la nivelul Municipiului Craiova autoritatea publică 

locală se confruntă cu un deficit de locuinţe în raport de numărul mare de cereri aflate 
în evidenţele noastre respectiv persoane care nu posedă resursele necesare pentru a-şi 
asigura o locuinţă corespunzătoare, în contractul cadru de închiriere propus pentru 
locuinţele proprietate publica sau privata a Municipiului Craiova, au fost stipulate 
clauze prin care chiriaşilor le este interzisă subînchirierea acestor locuinţe sau 
cesionarea contractelor, sub sancţiunea rezilierii de drept  a contractului de închiriere. 
 Totodată, în conformitate cu art.61 din Legea nr.114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, „orice litigiu în legătură cu aplicarea 
prevederilor prezentei legi se soluţionează de către instanţele judecătoreşti”, astfel că în 
cazul în care eventualele neînţelegeri privind validitatea contractului sau rezultate din 
interpretarea, executarea sau încetarea acestuia nu se vor putea rezolva pe cale 
amiabilă, părţile se pot adresa instanţei judecătoreşti competente.  
 



 

 Locuinţe cu destinaţie specială 
 
 Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
prevede unele reguli speciale privind închirierea locuinţelor cu destinaţie specială 
respectiv locuinţele sociale. 
 Contractul de închiriere având ca obiect locuinţa socială se încheie de către 
primar sau de către o persoană împuternicită de acesta, cu beneficiarii stabiliţi de 
consiliul local. Contractul se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de 
prelungire pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform 
prevederilor legale (art.44 alin.1 din Legea nr.114/1996 republicata). 
 Chiria prevăzută în contract nu trebuie să depăşească 10% din venitul net lunar, 
calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenţa până la valoarea nominală a chiriei 
calculata potrivit prevederilor capitolului III din O.U.G. nr.40/1999, va fi subvenţionată 
de la bugetul local al unităţii administrativ teritoriale unde este situată locuinţa 
socială(art.44 alin.2 din Legea nr.114/1996 republicata). 
 Întrucât chiria este, în parte subvenţionată, titularul contractului este obligat să 
comunice primarului, în termen de 30 zile, orice modificare produsă în venitul net lunar 
al familiei, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere. În caz de modificare a 
venitului, autoritatea administraţiei publice locale va modifica în mod corespunzător 
cuantumul chiriei şi al subvenţiei cuvenite proprietarului (unitatii administrativ 
teritoriale, ca titular al domeniului public de interes local (art. 39 si 45 din Legea 
nr.114/1996 republicata). 
 Drept cauze speciale de reziliere, Legea nr.114/1996, republicata prevede două 
ipoteze. Potrivit art.45, se sancţionează cu rezilierea contractului necomunicarea, în 
termen de 30 de zile, a modificărilor produse în venitul net lunar al familiei. 
 Iar conform art.46 lit.b, contractul se poate rezilia „în cazul în care venitul mediu 
net lunar pe familie, realizat în 2 ani fiscali consecutivi, depăşeşte cu peste 20% nivelul 
minim prevăzut la art.42 din Legea nr.114/1996, republicată, iar titularul contractului 
de închiriere nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen de 90 de zile de la 
comunicare”. Rezultă că depăşirea venitului care îndreptăţeşte la închirierea unei 
locuinţe sociale nu determină încetarea înainte de termen a contractului. Ea intervine 
însă, ca sancţiune, pentru neachitarea chiriei nesubvenţionate. 
 Rezilierea contractului având ca obiect locuinţa socială, intervine înainte de 
termenul stabilit şi în cazul denunţării contractului de către chiriaş, neplăţii chiriei sau a 
cheltuielilor comune cel puţin 3 luni consecutiv. 
 Deşi nu se prevede expres, locaţiunea încetează, şi în cazul locuinţei sociale, la 
expirarea termenului contractual, dacă nu intervine prelungirea contractului pe baza 
declaraţiei de venituri prevăzute de art.44 alin.1.  
 Legea nr.114/1996, republicată interzice subînchirierea locuinţei sociale (art.49). 
Tot astfel, se interzice transmiterea dreptului de locuire şi cesiunea contractului de 
închiriere. Nerespectarea acestor interdicţii, precum şi schimbarea destinaţiei spaţiului 
închiriat, se sancţionează cu rezilierea contractului de închiriere şi cu suportarea 
eventualelor daune aduse locuinţei şi clădirii, după caz (art.49). 



 

 De asemenea O.U.G. nr.74/2007 reglementează şi închirierea locuinţelor sociale 
destinate persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din 
locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari. 
 Locuinţele sociale se repartizează în vederea închirierii de către consiliul local 
mai întâi persoanelor îndreptăţite prevăzute de O.U.G. nr.70/2004 şi apoi, în ordinea de 
prioritate stabilită de acesta, categoriilor de persoane prevăzute de Legea nr.114/1996 
modificată prin O.U.G. nr.57/2008. 
 Închirierea locuinţelor destinate familiilor evacuate sau în curs de evacuare 
urmează regimul stabilit de Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare - menţionat mai sus (art.4 din O.U.G. nr.74/2007). 
  
 Locuinţele construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate 
închirierii tinerilor 
 
 Potrivit art.8 alin.2 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, locuinţele pentru tineri destinate închirierii fac 
obiectul proprietăţii private a statului şi sunt administrate de autorităţile administraţiei 
publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate. 
 Contractele de închiriere ce au ca obiect locuinţe ANL se încheie pe o durata de 
5 ani de la data repartizării locuinţei. După expirarea acestei perioade contractuale 
prelungirea contractului de închiriere se face pe o perioadă de un an, în următoarele 
condiţii: 

a) prin recalcularea chiriei pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 
35 ani; 

b) prin păstrarea condiţiilor contractuale iniţiale referitoare la cuantumul chiriei 
pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 ani (art.8 alin4 din 
Legea nr.152/1998). 

Prevederile de mai sus referitoare la revizuirea cuantumului chiriei în funcţie de 
vârsta solicitantului se aplică la toate prelungirile succesive ale contractului de 
închiriere (art.8 alin.5 din Legea nr.152/1998). 
 Cuantumul chiriei iniţiale se stabileşte potrivit prevederilor capitolului III din 
O.U.G. nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu 
destinaţia de locuinţe. 
 Recalcularea chiriei pentru chiriaşii care au împlinit vârsta de 35 ani se face în 
condiţiile Legii nr.152/1998, republicată, în funcţie de recuperarea nivelului investiţiei 
şi un profit supus negocierii între părţi. 
 Facem precizarea că în şedinţa din data de 09.04.2013, Comisia Socială a avizat 
favorabil contractul cadru de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţe 
prezentat în Anexa la prezentul raport. 
 Faţă de cele prezentate, având în vedere ca pentru toate categoriile de locuinţă se 
aplică regulile generale ale închirierii prevăzute de Codul Civil şi ţinând cont de 
regulile particulare în materia închirierii locuinţelor sociale şi celor destinate tinerilor, 
în conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, O.U.G. nr.74/2007, O.U.G. nr.40/1999 aprobată prin Legea 
nr.241/2001, Legii nr.152/1998, republicată privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 



 

pentru Locuinţe şi Codului Civil, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, contractul-cadru de închiriere pentru suprafeţe cu 
destinaţia de locuinţă conform Anexei la prezentul raport. 
 

      DIRECTOR EXECUTIV, 
   Adriana Cîmpeanu       ÎNTOCMIT, 

       ŞEF SERVICIU, 
                                             Doina Miliana Pîrvu  
    
 

                                                           Avizat pentru legalitate,                                                                                                                   
             cons. jur. Ionuţ Gâlea              
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