
CONTRACT DE UTILIZARE TEMPORARA 

NR. 12 / 19.10.2018 

CAP.I. PARTILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract se mcheie, astazi, 19.10.2018, intre �coala Gimnaziala "Nicolae Labi�" cu 

sediul in Bucure�ti, , cont , deschis la  reprezentata prin Director, , denumita 

UNIT ATE DE INV ATAMANT 

�l 

Asociafia ,,EXE - Expertiza pentru o societate bazata pe cunoa�tere" cu sediul social in 

Bucure�ti, , telefon , e-mail inregistrata in Registrul Special al Judecatoriei Sector 

6 cu nr. 42/26.04.2010, avand atribuit CIF 26862298, cont   la , Sucursala , 

                                  reprezentata prin Pre�edinte  In calitate de UTILIZATOR, m 

urmatoarele conditii: 

CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.I ObiectuI contractului il constituie transmiterea folosintei temporare a spatiului SALA DE 

CLASA , situata in �coala Gimnaziala "Nicolae Labi�" , cu o suprafata totala de 52 mp,( denumit 

in continuare Spatiul utilizat) in vederea utilizarii ca SALA DE CURSURI pentru LIMBA 

ENGLEZA. 

Art.2. Utilizarea temporara a spafiului se va face conform programului ce se va intocmi de pa.qi, 

in luna curenta pentru luna urmatoare. 

CAP.III. SCOPUL CONTRACTULUI 

Art.3. Spatiul este dat in folosinta temporara Utilizatorului pentru a fi utilizat conform specificului 

�i destinatiei acestuia, respectiv SALA DE CURSURI pentru LIMBA ENGLEZA. 

CAP.IV. DURATA SI EXECUTAREA CONTRACTULUI 
Art.4. PrezentuI contract se Incheie pe o perioada de 1 AN, incepand cu data de 19.10.2018 pana 

la data de 31.08.2019. Cursurile vor incepe in data de 03.12.2018. 

Art.5. Executarea Contractului se face pe timp fractionat,respectiv zile/ore,conform programului 

stabilit de pa.qi. 

CAP.V. PRETUL CONTRACTULUI �I MODALITATILE DE PLATA 

Art.6. ( 1) Pretul contractuiui - tariful de utilizare - este de 10 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 pfil1i. Programul de utilizare se 

intocme�te la data semnarii prezentului contract �i, ulterior, in fiecare luna, pentru luna urmatoare. 



(3) Pretul contractului va fi achitat in lei, la cursul BNR din ziua emiterii facturii, dar nu 

mai putin de 4, 7 lei/euro 

Art. 7. Plata pretului se va face in avans, in luna curenta pentru luna urmatoare, in maxim 1 O zile 

de la data emiterii facturii de catre unitatea de invataman t. 

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, urmand a se regulariza ulterior printr-o alta factura emisa de aceasta. 

(1) Utilizatorul va achita costul utilitatilor (apa, energie electrica, salubritate, etc.) in avans, in

sistem pau�al, pe baza facturii emise de unitatea de invatamantm astfel:

i) Pentru ENGIE ROMANIA SA (descrierea utilitatii) GAZE, cota procentuala de�% din

costul total lunar inregistrat de unitatea de invatamant ;

ii) Pentru ENEL ENERGIE MUNTENIA SA (descrierea utilitatii) ELECTRICITATE, cota
. ... •. � 

,� l' 

procentuala de 0,5 % din costul total lunar inregistrat de unitatea de invatamant;

iii) Pentru ROSAL GRUP SA (descrierea utilitatii) SALUBRITATE, cota procentuala de�

% din costul total lunar inregistrat de unitatea de invatamant ;

iv) Pentru AP A NOV A BUCURE�TI SA ( descrierea utilitatii) APA. cota procentuala de 0,5 %

din costul total lunar inregistrat de unitatea de invatamant ;

(2) Acolo unde spafiul utilizat beneficieaza de utilitati contorizate separat, costul acestora va fi

achitat conform indicatiilor aparetelor de masurare. 

Art.10. Neplata pretului contractului sau a utilitatilor, dupa semnare, nu ii permite Utilizatorului 

sa utilizeze Spatiul 

CAP. VI. DREPTURILE �I OBLIGATIILE P ARTILOR 

Art.11.Unitatea de invatamant are dreptul de a incasa pretul rezultat din utilizarea spatiului in 

conditiile �i termenele stipulate in prezentul contract. 

Art.12. Unitatea de invatamant are urmatoarele obligatii: 

a) sa puna la dispozitia utilizatorului spatiul ce face obiectul prezentului contract conform

programului stabilit, pe intreaga durata a contractului ; 

b) sa asigure folosinta lini�tita �i utila a spatiului pe toata durata contractului;

c) sa permita folosirea utilitatilor existente �i a spatiilor de acces in comun;

d) sa verifice respectarea programului de utilizare ;

Art.13. Unitatea de invatamant are dreptul de a suspenda prin orice mijloace folosinfa temporara

acordata utilizatorului in cazul in care acesta consta ca spatiul nu este folosit conform

specificului/scopului pentru care a fost inchiriat sau utilizatorul des�oara activitati care i-ar putea

aduce prejudicii.







Anexa 1 Ia Contractul nr.12 din 19.10.2018 

Sala de clasa va fi inchiriata 2 zile/saptamana, respectiv 4 ore/ saptamana de catre 

Asociatia ,,EXE - Expertiza pentru o societate bazata pe cunoa�tere", dupa cum 

urmeaza: 

Miercuri: 1530
-1630 (lh) 

1645 
- 1745 (lh) 

Vineri: 1530-1630 (lh) 

1645 
- 1745 (lh) 

Chiria: 10 euro x 4,7 = 47 lei 

4 ore/saptamana X 10 euro/ora X 4 Saptamani = 160 euro 

160 euro x 4,7 lei= 752 lei 

Utilitati - :-" 1.cul conform facturii curente �i prevederilor contractuale 

Administrator financiar LOCATOR, 

i �coala Gimnaziala ,,Nicolae Labif' 

LOCATAR 

Director, 

 

.; 

Asociapa ,,EXE - Expertiza pentru o societate bazata pe cunoa�tere'':· 

PRE�EDINTE, 

I 


