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Contract de închiriere 
Nr.42/06.02.2014 

Partile:
S.C. IZOMETAL-MAGELLAN S.R.L,  cu sediul in Drobeta Turnu Severin , blv. 

I.C.Bratianu nr. 11,  parter, camera 2, judetul Mehedinti, inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Mehedinti  sub nr. J 25/276/2012, avand C.I.F. RO 6633311,
societate in insolventa , incepand cu data de 23.08.2012, reprezentata prin administrator special 
Neica Florentina  , sub supravegherea administratorului judiciar  - CONSULTANT INSOLVENTA 
SPRL  si YNA CONSULTING  SPRL , cu sediul procesual ales in localitatea Dr. Tr. Severin , str. 
Marasesti nr. 18, jud.Mehedinti ,  în calitate  de  proprietar;   

�i 

S.C. BAU CENTER VEST S.R.L., având la baza Legea nr. 31 din 1990 si înregistrata cu 
C.I. nr J35/3615/1992 eliberat de C.C.I. Timisoara, cod de inregistrare fiscala RO 6960283, cu 
sediul în Timisoara, str. Augustin Pacha nr.3, jud. Timis, tel. 0256-434431, fax. 0256- 433127 cont 
nr. RO55 BITR TM1R ON03 7794 CC01 deschis la Banca Italo-Romana - sucursala Timis, 
reprezentata prin director – d-na Mihai Florina, în calitate  de  chiria�, 

au încheiat  prezentul  contract  de  închiriere: 
Obiectul contractului

Art .1. Proprietarul  pune  la  dispozi�ia  chiria�ului  parte din imobilele  situate in judetul Timis, 
localitatea Criciova , dupa cum urmeaza: 

- Imobilul inscris in CF nr.400194 - constand in teren extravilan in suprafata de 17.400mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400575 - constand in teren extravilan in suprafata 8.700mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400520 - constand in teren extravilan in suprafata de 9.700mp; 
- Imobilul inscris in CFnr. nr.400591 - constand in teren extravilan in suprafata de 3.846 mp; 
- Imobilul inscris in CFnr. nr.400603 - constand in teren extravilan in suprafata de 4.812 mp; 
- Imobilul inscris in CFnr. nr.400515 - constand in teren extravilan in suprafata de 11.600 mp; 
- Imobilul inscris in CFnr. nr.400588 - constand in teren extravilan in suprafata de 5.800 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400580 - constand in teren extravilan in suprafata de 5.800 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400581 - constand in teren extravilan in suprafata de 11.547 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400613 - constand in teren extravilan in suprafata de 2.900 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400579 - constand in teren extravilan in suprafata de 4.300 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400595 - constand in teren extravilan in suprafata de 11.283 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400593 - constand in teren extravilan in suprafata de 5.800 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400594 - constand in teren extravilan in suprafata de 5.800 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400590 - constand in teren extravilan in suprafata de 20.399 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400594 - constand in teren extravilan in suprafata de 5.800 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400584 - constand in teren extravilan in suprafata de 4.270 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400585 - constand in teren extravilan in suprafata de 2.760 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400596 - constand in teren extravilan in suprafata de 11.600 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400576 - constand in teren extravilan in suprafata de 11.541 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400615 - constand in teren extravilan in suprafata de 2.760 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400571 - constand in teren extravilan in suprafata de 5.800 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400582 - constand in teren extravilan in suprafata de 8.700 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400651- constand in teren extravilan in suprafata de 5.800 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400587- constand in teren extravilan in suprafata de 11.550 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400577- constand in teren extravilan in suprafata de 2.900 mp; 
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- Imobilul inscris in CF nr.400576 - constand in teren extravilan in suprafata de 6.100 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400650 - constand in teren extravilan in suprafata de 5.800 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400583 - constand in teren extravilan in suprafata de 5.800 mp; 
- Imobilul inscris in CF nr.400635 - constand in teren extravilan in suprafata de 83.607 mp; 

Suprafata totala a acestor imobile este de 304.475 mp. Din totalul acestei suprafete chiriasul 
inchiriaza suprafata de 18.000 mp , spre a fi folosit de chirias in scopul desfasurarii activitatii de 
extractie a pietrei si a agregatelor din piatra. Valoarea chiriei nu va include contravaloarea 
cheltuielilor legate de intretinerea imobilului, cele referitoare la consumul electric, termic, apa 
potabila, cheltuieli legate de evacuarea apei menajere si alte cheltuieli adiacente, care vor fi 
facturate separat si vor fi achitate de catre chirias in mod distinct. 

Prin prezentul contract , proprietarul isi da acordul in vederea  obtinerii si eliberarii 
de catre A.N.R.M BUCURESTI a Permisului de Exploatare  pe numele SC BAU CENTER 
VEST SRL incepand cu data de 12.04.2014, avand in vedere ca  permisul de exploatare al SC 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL expira la data de 11.04.2014. 

Art. 2. Predarea – primirea se va consemna într-un  proces-verbal care va cuprinde date asupra 
obiectivului închiriat cat �i starea fizica a acestuia. 
Art. 3. Operatiunea de inchiriere a acestor bunuri reprezinta o decizie manageriala a lichidatorului 
judiciar, in temeiul art. 11 aliniatul 2 din Legea nr. 85/2006. Creditorii, prin organele acestora, sub 
aspectul oportunitatii inchirierii  bunurilor,  vor putea controla decizia  lichidatorului judiciar. Ca atare  
prezentul contract va putea fi modificat corespunzator prevederilor legale. 

Durata contractului
Art .4 Închirierea se va face pe o perioada de 12 luni începand cu data de  06.02.2014 �i pân� la data 
de 05.02.2015 dar nu mai târziu de data vânz�rii imobilului închiriat. Durata contractului poate fi 
prelungit� prin act adi�ional, încheiat în form� scris�. În acest sens, chiriasul va notifica în scris 
propietarul, cu cel pu�in 30 de zile înainte de împlinirea duratei contractului, despre inten�ia de a 
prelungi perioada de închiriere. Proprietarul poate s� refuze necondi�ionat prelungirea duratei 
contractului de închiriere. 

Pre�ul
Art .5. Chiria este de 0,5 euro/mc  �i se va achita cel mai târziu pân� în data de 5(cinci) ale fiecarei 
luni pentru luna în curs. 
La data inchierii prezentului contract pretul  are un  caracter provizoriu, urmand a fi definitivat ulterior 
efectuarii procedurii de publicitate a imobilului care face obiectul prezentului contract. 
La stabilirea  chiriei se va lua in calcul toate  cheluielile efectuate de chirias cu privire  la paza , 
conservarea , intretinerea  si reparatiile efectuate cu privire la bunul imobil inclusiv  la retelele  
interioare de utilitati ( electricitate, apa, gaz, canal, termoficare). 
  Art .6. Neplata chiriei prevazute la art. 5  precum �i vânzarea imobilului închiriat atrage dupa sine 
rezilierea de drept a contractului de închiriere, f�r� a mai fi necesar� punerea în întârziere sau notificare 
scris�, desfiin�area contractului f�cându-se în virtutea prezentului pact comisoriu de gradul IV, f�ra  
interven�ia justi�iei. Astfel, chiria�ul se obliga a elibera �i preda imediat bunurile  ce fac  obiectul 
prezentului contract, în termen de 24 ore de la data desfiin��rii contractului. Dac�  chiria�ul nu  
elibereaza  de  buna  voie bunurile   închiriate, aceasta  se  va  face  de  proprietar  prin  reprezentan�ii  
sai legali.  
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Obliga�iile p�r�ilor
Art .7. Proprietarul  se  oblig�: 
-s� predea imobilele pe baza de proces–verbal semnat de reprezentan�ii par�ilor. 
- s� permit� chiria�ului s� foloseasc� imobilul închiriat conform destina�iei acestuia �i clauzelor 
contractuale. 
-în cazul vânz�rii, cheltuielile efectuate de catre chiria� cu repara�ii �i amenajari vor fi actualizate �i 
scazute din pre�ul vânz�rii în cazul în care î�i exercit�  dreptul de preem�iune, iar în caz contrar 
proprietarul îl va despagubi pe chiria� cu  valoarea acestora. 
Art .8.  Chiria�ul  se  obliga: 
-s� asigure paza bunului închiriat, iar eventualele lipsuri constatate vor fi suportate de chiria�. 
-s�  plateasc� impozitele datorate la stat  pentru  cladire  �i  teren. 
-s�  primeasc�, s� intre�in� �i s� administreze bunurile  închiriate, conform scopului s�u de func�ionare. 
-s� pl�teasc� chiria în condi�iile �i la termenele prev�zute în contract  
-s�  efectueze  lucr�rile  de  între�inere  �i  cura�enie  �i  men�inerea  în stare bun�  a bunului închiriat  
care face  obiectul  contractului  . 
-s�  elibereze  bunurile inchiriate   în  cazul rezilierii  contractului  pe  baza  de proces–verbal, �inându-
se  seama  de  starea  în  care spa�iul  a  fost  preluat. 
- s� elibereze de îndat� �i f�r� nicio preten�ie bunurile închiriate în cazul în care imobilel ce fac obiectul 
contractului de închiriere este vândut în cadrul procedurii de lichidare. 
- s� r�spund�  pentru  degrad�rile  aduse  bunului  închiriat. 
- sa primeasca , sa intretina  si sa administreze toate bunurile  aflate in  imobilul inchiriat si mentionate 
in procesul verbal de predare – primire care face parte integranta din prezentul contract.  
- sa  incheie polita de asigurare a imobilului inchiriat la valoarea de piata ; 
- sa permita oricand, inclusiv in zilele nelucratoare, accesul lichidatorului judiciar pentru a prezenta  
spatiul inchiriat potentialilor  cumparatori. 

Subînchirierea sau cesiunea  
Art .9. Subînchirierea în tot sau în parte a bunurilor  închiriate sau cesiunea contractului de închiriere 
unui  ter�, ca �i asocierea cu alta persoana pentru desf��urarea  în comun a unei activita�i în suprafa�a 
închiriat� sunt permise numai cu acordul prealabil  scris al proprietarului. 

Încetarea contractului
Art .10.  Contractul  înceteaz�  : 
a)  la  expirarea  termenului contractului. 
b)  prin  rezilierea  conven�ional�  a  contractului, prin acordul ambelor p�r�i. 
c)  prin avarierea �i distrugerea construc�iilor �i a terenului astfel încât acesta s� nu mai 
     poat� avea vreo întrebuin�are. 
d)  prin intrarea chiria�ului în faliment sau lichidare. 

e) la vanzarea  imobilului inchiriat ; 

For�� major�
Art . 11. For�a major� ap�r� de r�spundere partea care o invoc�, în condi�iile legii. 
Art .12. P�r�ile vor decide prin act adi�ional, dup� o consultare reciproc� dac� s�   suspende sau s�
anuleze anumite obliga�ii din contract, ca urmare a cazului de for�a  major� intervenit, iar în cazul în 
care contractul nu mai poate fi executat datorit� for�ei  majore, s� decida asupra încet�rii acestuia. 
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Litigii
Art . 13. Par�ile convin ca litigiile intervenite sa  fie  solu�ionate pe cale amiabil�, în caz contrar prin 
intermediul instan�elor judec�tore�ti  competente de la sediul proprietarului. 

Clauze speciale
Art. 14. Cuantumul chiriei se va negocia în func�ie de evolu�ia pre�urilor �i  nivelul chiriei pe pia�a 
interna �i externa pentru spa�ii similare, cu ocazia prelungirii duratei contractului prin act adi�ional. 
 Prezentul  contract  s-a  încheiat în  dou� exemplare, cîte unul pentru fiecare parte, �i suntem de 
acord cu toate clauzele prev�zute în prezentul contract �i în anexele care fac  patre integrant� din acesta.
 Încheiat azi, 06.02.2014, în Dr. Tr. Severin, str. M�r��e�ti, nr. 18, jude�ul  Mehedin�i. 

    SC  IZOMETAL-MAGELLAN SRL                  SC BAU CENTER VEST SRL  
               Prin     lichidator judiciar                  prin administrator  
        CONSULTANT INSOLVEN�A SPRL                         CORLAN DANIEL  
         �i  YNA CONSULTING SPRL 


