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Cum să folosiți acest document

Acesta este un document ușor de citit. Dar este 
posibil să aveți nevoie de sprijin pentru a-l citi. 
Cereți pe cineva cunoscut să vă ajute.

Cuvintele scrise în albastru îndrăzneț pot fi greu 
de înțeles. Puteți verifica ce înseamnă cuvintele în 
albastru la pagina 12.

Acolo unde noi este folosit în document, asta 
înseamnă Guvernul Țării Galilor. Pentru mai multe 
informații, vă rugăm să contactați:

Site:  gov.wales/renting-homes-housing-law-
changing

E-mail: RentingHomes@gov.wales

Telefon: 03000604400

Acest document a fost transformat într-o 
versiune ușor de citit de Easy Read Wales folosind 
Photosymbols. Pentru a ne spune ce părere aveți 
despre această versiune ușor de citit, faceți clic aici.

http://gov.wales/renting-homes-housing-law-changing
http://gov.wales/renting-homes-housing-law-changing
mailto:RentingHomes%40gov.wales?subject=
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUNzZQM1ZQUENKWFNURlVaWEE3VzM4UUhJSi4u
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Introducere

Regulile privind închirierea unei locuințe în Țara 
Galilor se schimbă.

Noua lege pentru închirierea locuințelor va face 
mai simplă și mai ușoară închirierea unei locuințe. 

Noua lege va clarifica ceea ce trebuie și ce nu 
trebuie să faceți în timp ce locuiți în casa dvs.

Acest ghid este pentru persoanele care închiriază 
o locuință de la un proprietar sau un agent de 
închiriere.
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Ce modificări vor avea loc?

Conform noii legi:

 ▪ acum veți fi cunoscut ca titular de contract (nu 
chiriaș).

 ▪ vi se va elibera un Contract de ocupare (denumit 
anterior contract de închiriere).

Un contract de ocupare este între proprietarul 
care deține apartamentul sau casa și dvs., titularul 
contractului, care îl/o închiriază.

Despre contractele de ocupare

Cele 2 tipuri de contracte de ocupare sunt:

Contract sigur — dacă vă închiriați casa de la 
consiliul local sau de la asociația locativă (numită 
Proprietari comunitari).

Contract standard — dacă vă închiriați casa de la 
un proprietar privat.

Dar contractul poate fi folosit și de proprietarii 
comunitari pentru anumite tipuri de locuințe. De 
exemplu, pentru locuințe de susținere (consultați 
secțiunea „locuințe de susținere” de mai jos pentru 
mai multe informații).
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Termenii contractelor de ocupare

Proprietarul dvs. trebuie să vă ofere un contract de 
ocupare scris.

Contractul ar trebui să explice ce puteți și ce nu puteți 
face și ce poate și ce nu poate face proprietarul dvs.

Acest contract ar trebui să includă: 

 ▪ Numele celor care închiriază și adresa imobilului 
închiriat.  

 ▪ Drepturi și responsabilități. De exemplu, 
proprietarul casei este obligat să repare lucrurile 
din casă.

 ▪ Probleme cotidiene. De exemplu, spuneți 
proprietarului dacă nimeni nu va fi în casă timp 
de 4 săptămâni sau mai mult.
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 ▪ Alte informații. De exemplu, lucruri precum dacă 
aveți voie să țineți animale de companie sau nu.  

Contractul poate fi tipărit sau trimis prin e-mail 
online, în funcție de ceea ce preferați dvs., titularul 
contractului. 

Ar trebui să semnați contractul dacă sunteți 
mulțumit de conținutul acestuia.
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Alte modificări ale legilor 
privind locuința 

Există modificări importante la legile privind 
locuința, acestea includ:

Faceți casa potrivită pentru a locui

Proprietarii trebuie să se asigure că locuința dvs. 
este potrivită pentru a locui.

De exemplu, proprietarul dvs. trebuie:

 ▪ să monteze o alarmă de fum 

 ▪ să monteze o alarmă de monoxid de carbon 

 ▪ să se asigure că electricitatea este sigură.

Monoxidul de carbon este un gaz otrăvitor și 
se poate scurge în casa dvs. De exemplu, dacă 
centrala dvs. pe gaz este întreținută prost.
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Dacă locuința dvs. nu este potrivită pentru a locui, 
nu trebuie să plătiți chiria în acest timp. 

Notificare de plecare

Proprietarul dvs. trebuie să vă dea o notificare dacă 
dorește să plecați.

O notificare este o formă scrisă care vă spune ce 
trebuie să faceți și până când. 

În cazul în care nu ați făcut nimic rău, proprietarul 
dvs. trebuie să vă dea un preaviz de 6 luni dacă 
dorește să plecați.  

https://gov.wales/fitness-homes-human-habitation-guidance-landlords
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Reparații

Proprietarul dvs. nu vă poate cere să plecați doar 
pentru că vă plângeți de starea proastă a locuinței 
dvs. 

Titularii de contracte comune

Puteți întreba proprietarul dvs. să adauge la contract 
pe cineva cu care doriți să locuiți. Nu trebuie să 
începeți un nou contract pentru a face asta. 

Transferul casei dvs. altcuiva 

Puteți să transferați casa dvs. altor persoane 
pentru a continua să locuiască în ea.  Casa dvs. 
poate fi transmisă acum de două ori – de exemplu, 
partenerului dvs. și apoi copiilor dvs. adulți.

Locuințe de susținere

Dacă locuiți într-o locuință de susținere mai mult 
de 6 luni, aveți dreptul la un contract standard de 
susținere. 
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Locuința de susținere înseamnă că proprietarul dvs. 
vă oferă servicii suplimentare, cum ar fi să vă ajute 
să scăpați de droguri sau alcool. 

Contractul standard de susținere este similar cu 
contractul standard. Dar proprietarul dvs. poate 
include lucruri precum: 

 ▪ Să vă puteți muta în clădire dacă este necesar.

 ▪ Când ați făcut ceva grav greșit, proprietarul vă 
poate cere să stați departe de casa dvs. timp de 
până la 48 de ore. Acest lucru ar fi de cel mult 3 
ori în 6 luni.

Pentru mai multe informații despre modificările ale 
legilor privind locuința, puteți citi documentul de 
îndrumare „Ce înseamnă închirierea caselor pentru 
chiriași”:
gov.wales/tenants-housing-law-changing-renting-
homes

https://llyw.cymru/tenantiaid-mae-cyfraith-tai-yn-newid-rhentu-cartrefi
https://llyw.cymru/tenantiaid-mae-cyfraith-tai-yn-newid-rhentu-cartrefi
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Cuvinte grele

Monoxid de carbon
Monoxidul de carbon (CO) este un gaz extrem de otrăvitor. CO poate fi 
mortal și este deosebit de periculos pentru că nu îl poți vedea, gusta sau 
mirosi.


