
  AFLAȚI CARE SUNT DREPTURILE  
DV. DE ÎNCHIRIERE

Chiriașii privați au drepturi care sunt protejate de lege și, dacă vă veți cunoaște drepturile de închiriere, 
veți putea avea mai multă încredere în comunicarea cu proprietarul sau cu agentul de închiriere.

VERIFICAȚI ÎNAINTE DE A ÎNCHIRIA
Proprietarii și agenții de închiriere trebuie să fie înregistrați pentru a închiria proprietăți conform legii. 
Utilizați numai proprietari și agenți de închiriere înregistrați și raportați-i pe cei care nu sunt.

NU VI SE POATE SOLICITA SĂ VĂ MUTAȚI DIN CASĂ FĂRĂ PREAVIZ 
Proprietarii nu pot evacua un chiriaș fără a-l anunța în prealabil și fără a urma un proces legal strict. 
Tipul de notificare necesară va depinde de tipul de închiriere pe care îl aveți. Dacă nu sunteți sigur(ă) 
ce tip de închiriere aveți, trebuie să verificați contractul de închiriere. Evacuarea ilegală este o 
infracțiune și poate lua mai multe forme. Acestea includ intimidarea și hărțuirea, schimbarea încuietorii 
sau nerespectarea procedurilor legale și a perioadelor de preaviz.



CASA DV. TREBUIE ÎNTREȚINUTĂ ȘI REPARATĂ DE PROPRIETAR
Proprietarii au responsabilitatea de a efectua o verificare înainte de închiriere pentru a identifica lucrările 
necesare și trebuie să-i informeze pe chiriași. De asemenea, trebuie să-și repare și să-și întrețină 
proprietatea pe toată durata închirierii și să efectueze toate lucrările necesare într-un interval de timp 
rezonabil. Ei trebuie să se asigure că proprietatea este protejată de infiltrarea vântului și a apei și că 
instalațiile pentru furnizarea utilităților, corpurile de iluminat, accesoriile și toată aparatura și mobilierul 
pe care le furnizează sunt sigure, funcționabile și reparate corespunzător. De asemenea, proprietarii 
trebuie să se asigure că detectarea incendiilor și a monoxidului de carbon este conform celor mai recente 
reglementări.

PROPRIETARUL DV. TREBUIE SĂ VĂ ANUNȚE ÎN PREALABIL DACĂ DOREȘTE SĂ 
ACCESEZE PROPRIETATEA
Proprietarii au dreptul de a intra pe proprietate pentru a inspecta starea acesteia sau pentru a efectua 
reparații, iar chiriașii sunt obligați să ofere proprietarului accesul corespunzător pentru a face acest lucru. 
Pentru o reparație de urgență, proprietarul poate solicita accesul imediat. În caz contrar, proprietarul sau 
agentul respectiv trebuie să stabilească în mod normal o oră potrivită împreună cu chiriașul, dar poate 
intra pe proprietate la o oră rezonabilă în timpul zilei, oferind notificarea respectivă. De exemplu, în cadrul 
unei Private Residential Tenancy (închiriere reședință privată) (adică pentru contractele de închiriere care 
au început în 1 decembrie 2017 sau după această dată), un proprietar sau un agent trebuie să vă trimită o 
notificare cu cel puțin 48 de ore înainte.

MĂRIREA CHIRIEI
Dacă ați închiriat din 1 decembrie 2017 sau după această dată, proprietarii trebuie să vă ofere un preaviz 
de 3 luni cu privire la orice mărire a chiriei. Ei pot crește chiria doar o dată la 12 luni. Aveți dreptul de a 
contesta o mărire neloială a chiriei prin intermediul unui Rent Officer.

Pentru a afla mai multe despre drepturile dv. de închiriere și sprijinul disponibil, accesați: 
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