
 
CONTRACT DE INCHIRIERE SCULE ELECTRICE/UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII 

Nr. ............ Data 16.04.2021 

 Incheiat intre 

 S.C. DIANIS CUTTING SERV SRL SRL, avand CIF 37459437, Nr. inreg. la Reg. Com. J40/5952/2017, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, 

Str. Vlad Judetul, Nr. 2, Bloc V14A, Scara 1, Ap. 6, telefon 0745.003.840, reprezentata prin doamna Daniela Ciuperca, in calitate de 

administrator,  denumita in continuare locator (proprietar) pe de o parte si 

 S.C. SMART CITY INVEST S3 SRL, cu sediul in Localitatea BUCURESTI, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi, Nr. 17, mansarda, avand 

CUI RO 38188050, Nr. inreg. la Reg. Com. J40/15431/2017, cont nr. RO21UGBI000002203295, deschis la Banca GARANTI BANK- Sucursala 

Unirii, reprezentata prin Dl. NICOLAE NEDELIA, in calitate de PRESEDINTE C.A. telefon 0314260939, denumita in continuare locatar 

(chirias)pe de alta parte, s-a incheiat prezentul contract de inchiriere. 

 Obiectul contractului: 

 Inchiriere MASINA PROFESIONALA DE TAIAT PIATRA/ MATERIALE CERAMICE VIP 290 BATTIPAV 

 Pretul contractului : 

 Perioada de inchiriere : 20.04.2021-30.04.2021 

 Valoare totala chirie pe perioada de inchiriere : 1080 RON.  

 Echipamentul functioneaza cu disc diamantat diam. 180mm. La cererea locatarului, proprietarul va pune la dispozitia acestuia 

discuri diamantate. Pretul unui disc – 100 RON. 

 Preturile nu sunt purtatoare de TVA.    

Obligatiile locatorului (proprietarului): Locatorul se obliga:  

 • sa predea locatarului spre inchiriere utilajele/sculele electrice stipulate mai sus in stare buna de functionare;   

 • sa faca proba de functionare; 

 • sa prezinte locatarului instructiunile privind modul de utilizare al acestora.  

 Obligatiile locatarului (chiriasului): Locatarul se obliga: 

 • sa returneze utilajele in termenul stabilit prin prezentul contract; 

 • sa achite contavaloarea serviciilor de inchiriere; 

 • sa nu deterioreze si sa nu foloseasca excesiv utilajul inchiriat; sa faca pauze de minimum 5 minute la fiecare ora de functionare; 

sa nu faca nici o interventie neautorizata la utilajul inchiriat; 

 • sa dea spre folosinta utilajul doar persoanelor care au autorizarea precum si calificarea necesara; sa respecte normele de protectie 

a muncii, precum si instructiunile privind modul de utilizare al utilajelor; 

 • sa anunte imediat locatorul daca un utilaj se defecteaza sau nu mai functioneaza in parametri normali, sa intrerupa imediat  

folosirea acestuia si sa-l transporte urgent la sediul proprietarului; 

 • sa asigure necesarul de carburant pentru utilajele a caror functionare este indispensabila de acesta; 

 • sa achite contravaloarea reparatiei precum si a pieselor, in cazul in care utilajele/sculele electrice se defecteaza din vina 

utilizatorului pe  perioada in care sunt inchiriate( ex: defecte fizice, distrugeri, carburant gresit);  nu intra in defectiuni imputabile 

beneficiarului uzura normala a sculelor/echipamentelor.  

• sa returneze utilajul/echipamentul inchiriat curatat (fara urme de material, pamant, nisip); in caz contrar se va percepe o taxa de 20 RON; 

• in cazul in care echipamentul inchiriat nu este returnat, locatarul se obliga sa achite valoarea chiriei pentru toata perioada in care 

proprietarul este lipsit de bunul sau, precum si valoarea de catalog a echipamentului inchiriat si nereturnat.   

• in cazul in care echipamentul nu este returnat si nu se achita valoarea chiriei pentru toata perioada in care proprietarul este lipsit 

de bunul sau precum si valoarea de catalog a bunului, proprietarul se va adresa autoritatilor competente in privinta solutionarii cazului. 

In caz de neachitare a serviciilor de inchiriere, a contravalorii reparatiilor in caz de defectare a bunului inchiriat sau in caz de 

nereturnare a bunului inchiriat in starea de functionare initiala, conform Art. 1522 din Codul Civil, proprietarul (in acest caz creditor) va 

recurge la punerea in intarziere a  locatarului (in acest caz debitor), acest contract devenind titlu executoriu. De asemenea, pentru neplata 

serviciilor efectuate si facturate, neachitate pana la data scadenta, se vor percepe penalitati de intarziere in valoare de 1% din suma 

datorata/zi de intarziere. 

    Transportul utilajelor cade in sarcina beneficiarului. La cerere se poate efectua transport contra cost. 

 Prelungirea inchirierii: in cazul in care chiriasul doreste sa foloseasca utilajul pentru o perioada mai mare decat cea stipulata in contract este 

obligat sa anunte proprietarul si sa achite contravaloarea serviciilor de inchiriere. 

 Utilajele/sculele electrice se inchiriaza pe 24 ore. In cazul in care returnarea se face cu intarziere, se va achita suplimentar taxa de inchiriere pentru 

o zi.   Proprietar        Chirias 

                                S.C. DIANIS CUTTING SERV SRL                    S.C. SMART CITY INVEST S3 SRL 


