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CONTRACT DE UTILIZARE TEMPORARA 

NR. 51 / 03.10.2019 

CAP.I. PARTILE CONTRACTANTE 
Prezentul contract se i'ncheie, astazi, 03.10.2019, intre �coala Gimnaziala "Nicolae Labif' cu 
sediul in Bucure�ti, ,cont , deschis la , reprezentata prin Director, , denumita UNIT ATE DE 
INV AT AM.ANT 
�i 
Asociapa Club Sportiv Scoala de Basket Horatio Giurgiu cu sediul social in Bucure�ti, avand 
atribuit CIF 39094760, la data de 27.03.2018,  deschis la  sucursala , reprezentata prin in calitate de 
UTILIZATOR, in urmatoarele conditii: 

CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.1 Obiectul contractului ii constituie transmiterea folosintei temporare a spatiului SALA DE 
SPORT, situata in �coala Gimnaziala "Nicolae Labif', cu o suprafata totala de 612,14 mp, (denumit 
in continuare spatiul utilizat) in vederea utilizarii ca sala de antrenamente pentru BASCHET. 
Art.2. Utilizarea temporara a spatiului se va face conform programului ce se va intocmi de paf!i, in 
luna curenta pentru luna urmatoare. 

CAP.III. SCOPUL CONTRACTULUI 
Art.3. Spafiul este dat in folosinta temporara Utilizatorului pentru a fi utilizat conform specificului 
�i destinatiei acestuia, respectiv SALA DE SPORT. 

CAP.IV. DURATA SI EXECUTAREA CONTRACTULUI 
Art.4. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 6 LUNI, incepand cu data de 03.10.2019 pana 
la data de 03.04.2020. 
Art.5. Executarea contractului se face pe timp fracfionat,respectiv zile/ore,conform programului 
stabilit de paqi. 

CAP.V. PRETUL CONTRACTULUI �I MODALITATILE DE PLATA 
Art.6. (1) Pretul contractului - tariful de utilizare - este de 6 euro/ora. 

(2) Tariful de utilizare lunar se achita in luna curenta, pentru luna viitoare de utilizare �i este 
corespunzator numarului de ore prevazute programului stabilit de paqi. Programul de utilizare se 
intocme�te la data semnarii prezentului contract �i, ulterior, in fiecare luna, pentru luna urmatoare. 

(3) Preful contractului va fi achitat in lei, la cursul BNR din ziua emiterii facturii, dar nu mai 
pufin de 5 lei/euro 
Art.7. Plata pretului se va face in avans, in luna curenta pentru luna urmatoare, in maxim 5 zile de 
la data emiterii facturii de catre unitatea de invafamant. 
Art.8. Plata pretului se va face prin transfer bancar, in contul , deschis la  sau la caseria unitatii 
de invatamant . 
Art.9. Plata utilitatilor se va face in avans, odata cu pretul utilizarii, pe baza de factura emisa de 
unitatea de invatamant, in regim pau�al astfel: 

► utilitati - (gaze, electricitate, salubritate, apa) - 178 de lei /luna
► impozit sala de sport : 43 lei /luna










