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HOTĂRÂREA NR.310 

privind încheierea unui nou contract de închiriere pentru spațiul în suprafață de 105,05mp situat în Municipiul 

Mangalia, Șos.Constanței, Bl.M, parter, Jud.Constanța 

 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 23.12.2020, 

 

Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.233/03.08.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.R21993/03.08.2020; 

• Cererea doamnei Constantinescu Dana, în calitate de secretar general al Partidului Național Liberal, filiala 

Constanța – Organizația Municipală Mangalia nr.33/09.04.2020, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Man-

galia cu nr.21996/09.04.2020, prin care solicită prelungirea contractului de închiriere nr.19394/06.05.2015; 

• Rapoartele Compartimentului Juridic – Direcția Urbanism și Amenajare a Teritoriului din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrate cu nr.R21996 din data de 11.06.2020  și nr.R21996 

din data de 31.07.2020; 

• Referatul Direcției Urbanism și Amenajare a Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R21996 din data de 09.06.2020; 

• Raportul Direcției Management Fiscal și Control Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R21996 din data de 27.05.2020, completat prin raportul înregistrat cu 

nr.R21996 din data de 03.08.2020; 

• Contractul de închirie nr.19394 din data de 06.05.2015, modificat prin actul adițional înregistrat cu nr.1 din 

data de 24.07.2018; 

• Prevederile H.C.L. nr.207/03.04.2013 privind aprobarea închirierii imobilului situat în Mangalia, Str. Piața 

Republicii, Nr.2, Județul Constanța, Partidului Național Liberal în vederea amenajării sediului și a biroului parla-

mentar pentru domnul deputat Victor Manea; 

• Prevederile H.C.L. nr.97/07.04.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Mangalia nr.207 din 

data de 03.04.2013; 

• Prevederile H.C.L. nr.90/08.06.2018 privind aprobarea schimbului de spații între Biblioteca Municipală 

Mangalia și Partidul Național Liberal; 

• Prevederile H.C.L. nr.58/2018 privind mandatarea Primarului Municipiului Mangalia să semneze actele ju-

ridice pentru bunurile imobile ce fac parte din domeniul public sau privat al U.A.T. Mangalia sau se află în adminis-

trarea autorităților administrației publice locale; 

• Prevederile O.U.G. nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de 

locuințe; 

• Prevederile H.G. nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu 

destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale 

acestuia precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților 

comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome, cu modificările și completările ulteri-

oare; 

• Prevederile art.26 alin.(1) – alin.(3) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și 

a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art.1777 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Prevederile H.G. nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al muni-

cipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța, Anexa nr.3 poziția nr.715; 

• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisia Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local Mangalia; 

    

În temeiul art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b) și alin.(14), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și 

art.243 alin.(1) lit.a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă încheierii unui nou contract de închiriere pentru imobilul situat în Municipiul Mangalia, Șos. 

Constanța, Bl.M, parter, jud. Constanța, Partidului Național Liberal, Filiala Constanța – Organizația Municipală 

Mangalia, în vederea amenajării sediului, conform anexei ce se constituie parte integrantă din prezentul act 

administrativ. 

 

Art.2 Durata contractului de închiriere este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii. 

 

Art.3 Se aprobă calcul chiriei pentru spațiul ce face obiectul prezentului act administrativ, după cum urmează: 

105.05mp x 3,5 x 0,84 lei/mp/lună, rezultând o chirie lunară în valoare de 308,84lei.  

 

Art.4 Se mandatează Direcția Management Fiscal și Control Venituri prin Biroul Urmărire Contracte din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, cu ducerea la îndeplinire a prezentului act adminis-

trativ. 

 

Art.5 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre Partidului Național Liberal,  

direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției 

Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi 

adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 

”abținere”, din nr. de 18 consilieri  prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 

 

 

MANGALIA 

DATA: 23.12.2020 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 
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Anexă la H.C.L. nr.310/23.12.2020 

 

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

NR.      /________                         

 

 

       1.PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 

     MUNICIPIUL MANGALIA, cu sediul în Mangalia, Șoseaua Constanței, nr. 13, județul Constanța, CUI 

4515255, reprezentat legal prin primar Radu Cristian, în calitate de concedent, pe de o parte, 

 și 

       PARTIDUL NȚIONAL LIBERAL, cu sediul în  Municipiul Constanța, B-dul Ferdinand, nr. 49, județul Con-

stanța, având Cod Unic de Înregistrare 34100241, reprezentat prin ....................................................... membru în ca-

drul Biroului Permanent al Partidului, în calitate de locatar,  pe de altă parte,   

 

au convenit să încheie prezentul contract de închiriere având în vedere: 

▪ Prevederile art.26 alin.(1) – (3) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice 

și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art.1777 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și com-

pletările ulterioare; 

▪ Prevederile O.U.G. nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu des-

tinația de locuințe; 

▪ Prevederile H.G. nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru 

spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților 

administrativ-teritoriale ale acestuia precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție 

și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale 

și regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile H.C.L. nr.90/08.06.2018 privind aprobarea schimbului de spații între Biblioteca 

Municipală Mangalia și Partidul Național Liberal; 

 

        2.OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie folosința spațiului în suprafață de 105,05 mp   situat  în Municipiul Man-

galia, str. Șos. Constanței, bl. M, parter, jud. Constanța, în vederea amenajării sediului partidului. 

Art. 2.2.  Predarea-primirea obiectului contractului de închiriere este consemnată în procesul-verbal, anexa nr. 1 la 

contract. 

 

        3.DURATA CONTRACTULUI 

 

Art.3.1. Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani  și începe să curgă de la data semnării 

procesului verbal de predare – primire, termen stabilit conform prevederilor  H.C.L.  _______ din ___________ și 

poate fi prelungit în baza art. 10. 

 

        4. PREȚUL 

 

Art.4.1. Prețul închirierii este de 308,84 lei /lună. 

 

         5. PLATA CHIRIEI 

 

Art.5.1. Plata se va face lunar până la la data de 20 ale lunii în curs. Orice sumă neplătită la termenul stabilit, va fi 

de drept purtătoare de penalități în cuantum de 1% pe zi de întârziere. Aceste penalități vor fi datoare și calculate cu 

începere de la data scadenței sumei neplătite fără necesitatea vreunei somații suplimentare. În situația rezilierii con-

tractului, fostul chiriaș datorează chiria stabilită prin contractul reziliat, de la data rezilierii și până la evacuarea din 

spațiu. 
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Art.5.2. Plata chiriei se va face lunar în contul  RO08TREZ23321A300530XXXX, deschis la Trezoreria Mangalia, 

sau direct la casieria Primăriei Mangalia din strada  Șoseaua Constanței, nr. 13, județul Constanța, având CF 

14754454. 

 

 

        6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

Art. 6.1. Municipiul Mangalia se obligă: 

a) să predea spațiul în stare corespunzătoare folosinței pentru care a fost închiriat; 

b) să asigure folosința bunului în tot timpul contractului garantând contra pierderii totale sau parțiale a bunului, 

contra viciilor și contra tulburării folosinței acestuia. 

 

Art. 6.2 Chiriașul se obligă: 

a) să  folosească spațiul închiriat după destinația care rezultă din contract; 

b) să  plătească chiria la termenul fixat prin contract; 

c) la sfârșitul contractului, să restituie bunul închiriat în starea în care a fost predat, în caz contrar  să suporte lucrările 

necesare pentru aducerea spațiului în stare de funcționare; 

d) să comunice locatorului orice modificare intervenită ce ar fi influența cuantumul chiriei în termen de 10 zile  de la 

data modificării; 

e)  să nu execute niciun fel de reparații sau modificări în spațiul închiriat sau la instalațiile aferente, fără acordul 

locatorului; 

f) să restituie locatorului spațiul închiriat în maxim 15 zile de la încetarea/rezilierea contractului; 

g) să asigure paza obiectivului ce face obiectul prezentului contract; 

h) să execute în timp și în bune condiții lucrările de reparații ce îi revin; 

i)  să respecte normele în vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor, inclusiv prin instruirea corespunzătoare 

a personalului care își desfășoară activitatea în spațiul închiriat; 

j) să doteze cu mijloace P.S.I., să-și instruiască corespunzător personalul propriu și să respecte normele P.S.I. și de 

Protecție a Muncii pe toată durata închirierii; 

k) să anunțe locatorul despre orice eveniment pe linie de P.S.I., imediat de la producerea acestuia pe toată durata 

închirierii; 

l) să monteze firme sau mijloace de publicitate proprii pe fațada spațiului închiriat, cu respectarea legislației în vi-

goare. 

 

        7. SUBÎNCHIRIEREA, CESIUNEA ȘI SCHIMBAREA DESTINAȚIEI 

 

Art. 7.1. Schimbarea destinației, subînchirierea sau cesiunea fără acordul administratorului și neachitarea chiriei a 

2 (două) luni consecutiv, atrag după sine rezilierea contractului din inițiativa locatorului, fără hotărâre judecăto-

rească, cu obligația de a elibera de îndată spațiul. 

 

         8. REZILIEREA CONTRACTULUI 

 

Art. 8.1. Neîndeplinirea uneia din obligațiile de la art. 6.2 și art. 7 atrage după sine rezilierea de drept a contractului 

și fără îndeplinirea vreunei alte formalități legale. 

Art. 8.2. Forța majoră prevăzută de legislația în vigoare apără de răspundere partea care o invocă și o dovedește în 

condițiile legii. 

       

        9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 

Art. 9.1. Contractul încetează în următoarele situații: 

           a) la expirarea termenului prevăzut la art. 3; 

          b) la neplata chiriei a 2 (două) luni consecutiv; 

           c) înainte de expirarea termenului, dacă părțile vor conveni astfel prin notificare scrisă depusă de solicitant; 

           d) în cazul în care chiriașul nu respectă condițiile de la art. 6.2 și art. 7; 

           e) în cazul în care bunul care face obiectul prezentului contract se află situat într-o zonă ce urmează a fii 

sistematizată prin execuția altor construcții sau amenajări, contractul încetează de drept, iar terenul și spațiul vor fi 

eliberate de sarcini în 15 zile de la comunicare. 

  

         10. ALTE CLAUZE 

 

Art. 10.1 Contractul poate fi modificat doar prin act adițional, cu acordul părților exprimat în scris. 
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         11. LITIGII 

 

Art. 11.1. Orice  neînțelegeri  decurgând din interpretarea și aplicarea prevederilor prezentului contract vor fi 

soluționate de părți pe cale amiabilă, dar nu mai târziu de 30 de zile de la apariția lor. 

În cazul în care nu se ajunge la un acord pe cale amiabilă, neînțelegerile vor fi soluționate de  către instanțele 

judecătorești competente. 

 

    Prezentul contract s-a fost încheiat  și semnat astăzi, _________________ în ___(_____) exemplare originale. 

 

 

 

LOCATOR,                                                                LOCATAR, 

MUNICIPIUL MANGALIA                                                                 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                       

DIRECȚIA MANAGEMENT FISCAL                                                                           

ȘI CONTROL VENITURI,                                                                         

 

 

COMPARTIMENT JURIDIC, 

        

 

BIROUL URMĂRIRE CONTRACTE,                      

  

 

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU, 

 

 

 ÎNTOCMIT, 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 


