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CONTRACT BE ARENDARE
CAR I

PARTILE CONTR4CTULUI

ART. 1
Contractul de arendare se incheie ~i se executA pe baza prevederilor Legii im
287/2009 privind Codul Civil, cu modificàrile ~i completArile ulterioare.
ART. 2
1.
Intre
domnul/doamna
domiciliat/domjcjljata In localitatea
str.
,nr
,ap
,jud
,telefon
posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria
nr
eliberat/eliberatA de
,

,

titular/titulara al/a dreptului de proprietate conform titlului de proprietate nr
din
sau, dupã caz, conform hotárârii judecãtore~ti nr
din
sau procesului-verbal de punere In posesie nr
din
sau actului de
partaj nr
din
sau Reg. Agr. vol
poz
Societatea
ComercialA
(asocia~a
agricolá
etc.)
,

,

având nr. de Inregistrare Ia oficiul registrului comertului
cod unic de Inregistrare
~i atribut fiscal
reprezentatà
prin
domnul/doamna
denumit/denurnita in continuare
,

,
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avánd nr. de inregistrare la oficiul registrului comer;ului
cod unic de inregistrare
~i atribut fiscal R:
reprezentatä
~rin
domnul/doanma
denumit/denunjjtã in continuare ARENDAS.
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CAR II OBIECTUL CONTRACTULUI
ART. 3
(1) Obiectul contractului de arendare Ii constituie terenul In suprafa~A de
ha,
situat in extravilanul (intravilanul) loca]itatii
, judetul
, in
tarlau
parcela
,
având umiatoare~e vecinätàti:
N
,
S
E
V
(2) Categoria de folosinta a terenului in suprafa~á de
ha care face obiectul
contractului de arendare este aceea de
(3) Pe data incheierii prezentului contract, arendatorul a predat, jar arenda~uI
recunoa~te cà a prirnit suprafata de
ha teren.
-

CAP. III SCOPULARENDARU
ART. 4
Terenul arendat va fi folosit de càtre arenda~ doar In scopul exploatärii agricole.
CAP. IV DURATA CONTRACTULUI
ART. 5
(1) Prezentul contract de arendare se Incheie pentru o duratä de
ani,
Incepând de la data de
~i pânã la data de
(2) In terneiul art. 1837 din Legea nr. 287 din 17. iulie 2009
Arendarea fácutã pe duratá nedeterminatà
Dacà durata flu este determinatä, arendarea se consider~ a fi fácutá pentru toatà
pcrioada necesará recoltárii fructelor pe care bunul agricol urmeazà sà le
producá In ann! agricol In care so Incheie contractul.

CAP. V

NI~ELULARENDEI~ MODALITATI

ART. 6
(1) Nivelul arendei este de

Si TERMENE BE FLATA
(cantitate produse, produse

~i banj sau numai bani).
(2) Plata arendei in naturA se face imediat dupà recoltarea culturii, dar nu mai
târziu de 45 de zile. Produsul livrat de arenda~ trebuie sã corespundà djn punctul de
vedere al calitàtii.
(3) Plata arendei in bani se face la un pre~ stabilit prin In~eiegerea pär~iior. Piata se
face pftnä Ia 45 de zile de la recoltarea produsului respectiv. Plata in bani se va face
direct Ia sediul arendasului sau prin mandat postal la adresa arendatorulul.
(4) Contractele de arendare iicheiate in scris ~i inregistrate la cons~Iiu1 local
constltme titluri execurorii pentru plata arendei la termenele ~i In modaiitätile stabilite
in contract.
(5) Nivelul arendei nu poate fl modificat de arenda~ ca urmare a unor pierderi
d atorate unor factori naturali (calamitati).
(6) Pártile sunt ob]igate sá notifice primäriei Ia care a fost mnregistrat contractul de
arendare once modificare a nivelului arendej.

CAP. VI

DREPTURILE ~I OBLIGATHLE PARTILOR

ART. 7
Drepturile ~i obligaiiile arenciatorului sunt urrnàtoare~e:
a) sä predea terenul agricol arenda~ilui la termen ~iIn conditiiie stabilite de
prezentul contract;
b) sã Ii garanteze pe arenda~ de evic~iune totalà sau partialã, precum ~i de viciile
ascunse ale lucruiui pe care Ii arendeazä;
c) sã flu ia niciun fri de rnàsuri in legàturä cu exploatarea terenului arendat, de
naturã sa-1 tulbure pe arenda~;
d) sa controleze oricand modul In care arenda~u1 exploateazà terenul arendat, Pc
timpul controluiui, arendatorul va fi insotit de arenda~ sau de un imputernicit ai
acestuja;
e) in caz de tulburári ale tertilor in exploatarea norrnala a terenfflui, sà ac~ofleZe
irnpreunä cu arenda~u1, potrivit legii, pentru incetarea actelor de tulburare;
~ sa plàteascã taxele ~i impozitele datorate pentru terenurile arendate;
g)Contractul de arcudare se reInnoie~te de drept, pentru aceea~i duratA, dac~
nici una dintre párti flu a comunicat cocontractantului, in scris, refuzul S~U CU
ccl putin 6 luni mnainte tic expirarca termenului, jar in cazul terenurilor cu
destinatie agricolà, CU cel pu~n un an.
h)Dacä durata contractuiui de arendare este de un an sau mai scurtà, termenele de
refuz a~ reInnoirii prevàzute mai sus se reduce la jumãtate.
i) sa primeascã, Ia Incetarea contractului, terenul care a fàcut obiectul acestuia.
ART. 8
Drepturile ~i ob1iga~ii1e arenda~uIui sunt unnätoarele:
a) sã primeascã terenul arendat la termen ~i In conditiile stabilite de prezentul
contract;
b) sà foloseascà terenui pe care 1-a arendat in scopul exploatàrii agricole, In
conditiile stabilite prin contract;
c) sa mentiná poten~ia1ul de productie ~i sã nu degradeze terenul arendat;
d) sã flu schimbe categoria de foiosinçà a terenului arendat fàrã acordul scris aJ~
arendatorului;
e) sà pläteascà arenda Ia termenul ~i in condi;iile prevàzute la cap. V;
~ sä cearà acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investi~ii pe teren;
g) sä suporte taxele de redactare ~i Inregistrare a contractului;
h) in vederea recuperàrii daunelor produse de calamitaU naturale, sà incheië
contracte de asigurare a culturilor pe care le infiinteazã pe terenul arei~dat;
i) sä cornunice arendatorului si sa solicite acestuia sà mtervina in cazurile In care
este tulburat de terti In exploatarea terenului arendat;
j) sa incuno~tintcze in scris pe arendator de intentia sa de a reInnoi sau nu
contractul cu ccl pulin un an inainte de a expira prezentul contract;
k) la incetarea contractului, are obligatia de a restitui terenul arendat in starea in
care i-a prirnit de la arendator;
1) sä piàteascà impozitele datorate pe veniturile reahzate din exploatarea terenului
arendat;

m) are dreptul de preemptiune In carnl insträinàrii prin vânzare de cätre arendator a
terenului preväzut prin prezentul contract.
CAP. VII RASPUNDEREA
ART 9
(1) !n caz de neexecutare a obiigatiiior prevázute In contract de càtre una dintre
pArti. contractul se considerã reziliat de drept.
(2) Pentru neplata la timp a arendei, arenda~uI va plãti penalita;i de intârziere in
procent de
% pe zi din suma datorata.

CAP. VIII

Lr~CETAREA CONTRACTULUI

ART. 10
(1) Contractul inceteazä de drept Ia expirarea terrnenului pentru care b. fost arendat
terenul.
(2) Contractul de arendare inceteazä prin decesul, incapacitatea sau falimentul
arenda~u]ui.
CAP. IX

ALTE CLAUZE

ART. 11
(1) Cheltuielile cu redactarea. taxele de timbru ~i cele privind autentificarea
prezentului contract se suportä de cätre arendas.
(2) Cornunicarjle judiciare si extrajudiciare in legàtura cu prezentul contract se vor
face Ia domiciliul pàr~1or.
(3) Eventualele neintelegeri se vor rezolva pe cale amiabilä, In caz contrar find
supuse soIu~onarii instantelor dejudecatA.
(4) Arenda~ul este exonerat de la plata arendei In cazuri de for~à rnajorà (de
exemplu: radiatii, ràzboi, cutremure devastatoare, care afecteazà terenul arendat).
Prezentul contract s-a incheiat astàzi
in 3 (trei) exempiare, dintre
care unul la arendator, unul la arenda~ si unul la Consiliul Local Sang. de Padure
unde a fost inregistrat contractul.
,

ARENDATOR

ARENDAS

