
CONTRACT DE UTILIZARE TEMPOR.ARA 

NR. 13 / 29.10.20187 

CAP.I. PA.RTILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract se Incheie, astazi, 29.10.2018, intre �coala Gimnaziala "Nicolae Labi�" cu 

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

UNIT ATE DEINVATAMA.NT 

�i 

Asociapa pentru Sanatate Mintala a Copilului ,,Sfantul Serafim de Sarov" cu sediul in 

Voluntari, Jud.Ilfov, , avand CIF 26481897, codul IBAN deschis la  - Sucursala , 

reprezentata prin Pre�edinte - in calitate de UTILIZATOR, in urrnatoarele 

conditii: 

CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art.1 Obiectul contractului II constituie transmiterea folosintei temporare a spatiului SALA DE 

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

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

PROGRAMUL DE CURSURI COPII BRIGHT 

Art.2. Utilizarea temporara a spatiului se va face conform programului ce se va intocmi de pfu-ti, 

in luna curenta pentru luna urrnatoare. 

CAP.III. SCOPUL CONTRACTULUI 

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

�i destinatiei acestuia, respectiv SALA DE CURSURI pentru PROGRAMUL DE CURSURI 

COPII BRIGHT. 

CAP.IV. DURATA SI EXECUTAREA CONTRACTULUI 
Art.4. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 AN , incepand cu data de 29 .10.2018 pana 

la data de 31.08.2019. Cursurile vorincepe in data de 03.12.2018. 

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

stabilit de pfu-ti. 

CAP.V. PRETUL CONTRACTULUI �I MODALITA'flLE DE PLATA 

Art.6. (1) Pretul contractului - 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 pfu-ti. Programul de utilizare se 

intocme�te la data sernnarii prezentului contract �i, ulterior, in fiecare luna, pentru luna urrnatoare. 



(3) Prep.il 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 prep.ilui se va face in avans, in luna curenta pentru luna urmatoare, in maxim 5 zile 

de la data emiterii facturii de catre unitatea de invatamant. 

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 prep.il utilizarii, pe baza de factura emisa de 

Unitatea de invatamant, urmand a se regulariza ulterior printr-o alta facturii emisa de aceasta. 

(1) Utilizatorul va achita costul utilitiitilor (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 procentualii de Qj_ % din

costul total lunar inregistrat de unitatea de invatamant ;

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

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

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

% din costul total lunar inregistrat de unitatea de invafamant ;

iv) Pentru APA NOVA BUCURE�TI SA (descrierea utilitatii) APA cota procentuala de 0,5 %

din costul total lunar inregistrat de unitatea de invatamant ;

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

achitat conform indicatiilor aparetelor de masurare. 

Art.IO. Neplata pretului contractului sau a utilitatilor, dupa semnare, nu ii permite uUtilizatorului 

sa utilizeze Spaµul 

CAP.VI. DREPTURILE �I OBLIGATIILE PA.RTILOR 

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

conditiile �i termenele stipulate ID 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 toatii 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 folosinta temporarii 

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

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

aduce prejudicii. 

Art.14. In cazul suspendarii dreptului de folosinta acordat utilizatorului, unitatea de invatamant 

va putea lua masura de blocare si/sau sigilare a cailor de acces. 





Art.20. Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asurnate de catre una dintre 

pa.qi, da dreptul paqii lezate sa ceara rezilierea contractului, fara a mai fi nevoie de interventia 

unei instante de judecata. Rezilierea nu va efect asupra obligajiilor deja scadente intre plirji. 

CAP.VIII. FORTA MAJOR.A 

Art.21. Plirjile vor fi exonerate de raspundere pentru neindeplinirea sau indeplinirea 

necorespunzatoare a prevederilor prezentului contract ca urmare a unor conditii de foqa majora. 

Art.22. Partea afectata de un caz de forja majora are obligafia de a anunta respectivul caz, In scris, 

celeilalte plirji, imediat ce a luat cuno$tinta de producerea acestuia. 

Art.23. Forja majora se va proba prin docurnente eliberate de autoritatile �i institutiile abilitate in 

acest sens, in eel mult 30 de zile de la data producerii cazului de foqa majora. 

Art.24. Partea afectata de un caz de forja majora are obligafia de a anunja in scris celeilalte plirji 

imediat ce a luat cuno�tinta de incetarea respectivului caz �i de a relua imediat executarea 

prezentului Contract. 

CAP.IX. LITIGII 

Art.25. Rezolvarea nemtelegerilor aparute pe durata prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabila, 

iar m cazul in care acest lucru nu este posibil, parjile vor supune litigiul instantelor de judecata. 

CAP.X. DISPOZITII FINALE 

Art.26. Legea aplicabila prezentului contract este legea romana. 

Art.27. Unitatea de invafamant va putea modifica unilateral partea reglementara a Contractului. 

Orice modificare a parjii conventionale a prezentului contract se poate face nurnai prin act 

aditional semnat de ambele parji. 

Art.28. Orice comunicare intre plirji trebuie expediata la adresele mentionate in prezentul 

Contract, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin curier sau fax. 

Art.29. Toate comisioanele si spezele bancare necesare executarii contractului se suporta de Utilizator. 

Prezentul contract s-a incheiat astazi 29.10.2018, in 3 (trei) exemplare originale. 

�co ala Gimnaziala ,,Nicolae Lab if' 

DIRECTOR 

Asociatia pentru Sanatate Mintala a 
Copilului ,,Sfantul Serafim de Sarov" 

ADMINISTRATOR FINANCIAR, 






