
CONTRACT DE REZOLUȚIUNE 

nr.___________/__________2021 

a Contractului de locațiune nr. _______________ din ____________  

 

 or. Chişinău       

 

 În conformitate cu prevederile art. 1084 din Codul civil, Părțile contractante, 

 

INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, în 

calitate de LOCATOR, cu sediul în or. Chişinău, str. Alexei Mateevici, nr. 60, e-mail: 

rector@usm.md, tel.: 022-24-48-21, 022-24-54-72, c/f 1006600064263, Banca: BC 

”VICTORIABANK”SA,Codul băncii: VICBMD2X457, IBAN: 

MD18VI000000225101713MDL, reprezentată legal prin Dl dr. conf. univ. Igor ȘAROV, 

RECTOR,   

ȘI 

 Studentul(a) _________________________________________________________________, 
(numele, prenumele studentului, nr. Buletinului de identitate) 

în calitate de “LOCATAR”, 

 
 au încheiat prezentul Contract de rezoluțiune și au convenit asupra 

următoarelor:  

 

1. Prin prezentul Contract, Părțile provoacă rezoluțiunea Contractului de locațiune nr. 

__________________ din ________________. 

 

2. Contractul de locațiune prevăzut la art. 1 al prezentului Contract de rezoluțiune, 

încetează să producă efecte juridice începând cu data de _________________2021, cu 

încetarea prestării tuturor serviciilor ce au format obiectul contractului rezolvit, dar cu 

plata tuturor prestațiilor executate până la rezoluțiunea contractului a cărui rezoluțiune 

părțile o declară prin prezentul contract.  

3. Bunurile se transmit LOCATORULUI de către LOCATAR în termen de o zi de la data 

intrării în vigoare a prezentului contract cu întocmirea actului de predare-primire care 

este parte integrantă a prezentului contract de rezoluțiune (Anexa 1); 

4. Prezentul Contract de rezoluțiune este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte.   

 

 

 

 

 

 

  
LOCATOR                  LOCATAR 

 

Șef Departament Social 

Victor Gîrlea,                                                    

 _____________________L.Ș.     ________________________ 
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                          Anexa nr. 1 

la contractual de rezoluțiune  

nr. _____________________  

din _____________________ 

 
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 

 

ACT DE PREDARE - PRIMIRE 

a bunurilor ce au fost  transmise în posesie și folosință temporară 

 în perioada anului de studii 2021-2022 
 

Numele, prenumele Studentului (Locatar) ______________________________ 

 

Numele, prenumele Administratorului căminului __________________________ 

 

Căminul nr. _____  odaia nr. ____  

 

Nr. Denumirea bunurilor materiale 
Numărul/ 

unități 

Predare 

Semnătura 

Locatar 

Primire 

Semnătura 

Locator 

1. Paturi     

2. Saltea     

3. Noptiere     

4. Dulap pentru haine    

5. Scaune     

6. Masă    

7. Rafturi pentru cărți    

8. Comodă p/u albituri    

9. Dulap-antreu    

10 Coș de gunoi cu pedală    

11. Coș de gunoi    

12. Set bucătărie    

13. Plită electrică    

14. Masă bucătărie    

15. Taburete     

16. Oglindă cu poliță    

17. Cornize cu perdea    

18. Poliță baie    

19.     

20.     

 

*În cazul constatării la predarea camerei că inventarul mai sus menționat nu a fost folosit în 

mod corespunzător, cauză din care au rezultat pagube, acestea vor fi suportate de către locatar 

după întocmirea unui proces verbal de constatare a pagubei de către Secția administrare 

imobile. 

 
Studentul (Locatar)  _______________               Data predării _________ 

         (semnătura) 

Administrator cămin________________    Data primirii _________ 

                                         (semnătura) 


