CONTRACT DE INCHIRIERE

I.

PARTILE CONTRACTANTE

1. BD CoM S.R.L. cu sediul in Cluj Napoca Str. G.V. Bibescu, Nr.26, avand cod fiscal
RO1507456, inregistrat la ORC Cluj sub numarul J12/2502/2002, reprezentata oficial
prin Sancu Marius in calitate de Administrator, numit in continuare furnizor, pe de o
parte
si
2. ……………………………………..,domiciliat
in…………………………………
…………………………………………identificat
prin
CI
seria……numarul……………eliberata de politia ……………………in calitate de
utilizator, pe de alta parte,
au convenit sa incheie prezentul contract de inchiriere cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului il reprezinta inchirierea unei remorci / platforme auto avand
urmatoarele date / caracteristici:
-nr. de inmatriculare ………………
-culoare..………….
Accesorii:
-adaptor mufa cuplare………..
-cale roti…………
-roata rezerva…..
-chingi ancorare………….
III. DURATA CONTRACTULUI.
Durata pe care se incheie prezentul contract de inchiriere este de……….zile, cu
incepere din ………………………pana la data de………………….
IV. PRETUL CONTRACTULUI
a)Partile au convenit ca utilizatorul sa plateasca in schimbul folosintei bunului o
chirie de ……… lei / zi. Plata acestei sume este efectuata numerar la semnarea acestui
contract, adica implicit la predarea / preluarea bunului spre darea / luarea in folosinta.

b)Partile au convenit ca utilizatorul sa depuna o garantie in suma de…………lei
pentru eventuale pagube(daune) produse remorcii din vina clientului. Aceasta garantie va fi
restituita integral in cazul in care remorca este returnata furnizorului la termenele stipulate
in contractul de inchiriere si fara evenimente. In cazul in care la terminarea perioadei de
inchiriere se constata ca bunul inchiriat a suferit anumite pagube(daune) acestea vor fi
remediate din aceasta garantie.
V. OBLIGATIILE PARTILOR
a) Furnizorul are urmatoarele obligatii:
-sa predea bunul la termenul convenit
-sa predea bunul in stare perfecta de functionare
-sa predea documentele aferente bunului
b) Utilizatorul are urmatoarele obligatii:
-sa foloseasca in perioada inchirierii bunul care constituie obiectul prezentului
contract, ca un utilizator de buna-credinta, purtand raspunderea pentru toate
pagubele produse din culpa sa.
-sa exploateze bunul in conditiile/limitele tehnice ale producatorului(sarcina utila,
viteza de deplasare, conditii de incarcare/descarcare…).
-sa anunte proprietarul pentru orice defectiune aparuta in exploatarea bunului.
-sa restituie la sfarsitul perioadei de inchiriere bunul care face obiectul prezentului
contract in aceeasi stare ca la preluare.
VI. LITIGII.
In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi
supuse spre solutionare tribunalului din raza de domiciliu a furnizorului.
VII. CLAUZE FINALE.
a) Orice sanctiune care va fi aplicata proprietarului / furnizorului remorcii pe
parcursul derularii contractului de inchiriere va fi suportata de chirias / utilizator, chiar daca
aceasta sanctiune a fost transmisa proprietarului remorcii dupa incetarea contractului de
inchiriere
b) Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre
partile contractante.
c) Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala
dintre acestea, anterior sau ulterior incheierii lui.
d) Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 (doua) exemplare in data
de……………………, data semnarii lui.

Furnizor
S.C. BD CoM S.R.L.
Sancu Marius Vasile

Utilizator

