
�COALA GIMNAZIALA "NICOLAE LABI�" 
Adresa: Strada Firidei nr.2, sector 3, Bucure�ti 

Telefon/Fax: 0213486271 
E-mail : scoala89nicolaelabis@yahoo.ro

Site: http://scoalanicolaelabis.ro 
C.I.F. 32579777

CONTRACT DE UTILIZARE TEMPORARA. 

NR. 49 / 03.10.2019 

CAP.I. PARTILE CONTRACTANTE 
Prezentul contract se Yncheie, astazi,03.10.2019 intre �coala Gimnaziala "Nicolae Labif' cu 
sediul in Bucure�ti,  cont , deschis la , reprezentata prin Director, , denumita 
UNIT A TE DE INV AT AMANT 
�i 
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 · · · :: .< • � · _ . deschis la 
, reprezentata prin Pre�edinte Yn calitate de UTILIZATOR, in urmatoarele conditii: 

CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.I Obiectul contractului ii constituie transmiterea folosintei temporare a spatiului SAL.A 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 spatiului se va face conform programului ce se va intocmi de pfirti, 
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. DURA TA SI EXECUTAREA CONTRACTULUI 
Art.4. Prezentul contract se Yncheie 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 fractionat, respectiv zile/ore,conform programului 
stabilit de parti. 

CAP.V. PRETUL CONTRACTULUI �I MODALITATILE DE PLATA 
Art.6. (1) Pretul contractului - tariful de utilizare - este de 9 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 parfi. 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, Ia cursul BNR din ziua emiterii facturii, dar nu 
mai putin 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 invatamant. 
Art.8. Plata pretului se va face prin transfer bancar, in contul , deschis la Trezoreria Sectorului 3 
sau la caseria unitatii de invatamant . 










