
CONTRACT DE UTILIZARE TEMPORARA 

NR. 64 / 28.10.2019 

CAP.I. P A.RTILE CONTRACT ANTE 
Prezentul contract se :incheie, astazi, 28.10.2019� i'ntre �coala Gimnaziala "Nicolae Labif' cu 
sediul in Bucure�ti,  cont , deschis la , reprezentata prin Director,  denumita UNIT ATE DE INV 
AT A.MA.NT 

�i 

Asociafia de proprietari bloc Y3 cu sediul social in Bucure�ti, 

, avand atribuit CIF 14953 8 80, telefon -
-

-----

reprezentata prin  1n calitate de UTILIZA TOR, in urmatoarele conditii: 

CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Art.1 Obiectul contractului n constituie transmiterea folosintei temporare a spatiului SALA DE 
CLAS.A., situata in $coala Gimnaziala "Nicolae Labi�", cu o suprafata totala de 52 mp, (denumit 
in continuare Spatiul utilizat) in vederea utilizarii ca SALA DE SEDINTE pentru Asociatia de 
proprietari bloc Y3. 
Art.2. Utilizarea temporara a spatiului se va face conform programului ce se va intocmi de parfi, 
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 SEDINTE pentru Asociatia de proprietari bloc Y3. 

CAP.IV. DURA TA SI EXECUTAREA CONTRACTULUI 
Art.4. Prezentul contract se :incheie pe o perioada de 6 luni , incepand cu data de 28.10.2019 pana 
la data de 28.04.2020. 
Art.5. Executarea contractului se face pe timp fractionat, respectiv zile/ore,conform programului 
stabilit de parfi. 

CAP.V. PRETUL CONTRACTULUI �I MODALITA.TILE DE PLATA. 
Art.6.(1) Pretul contractului - tariful de utilizare - este de 13.5 euro/ora. 

(2) Tariful de utilizare se achita in Iuna 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, la cerere, pentru luna 
urmatoare. 

(3) Preful contractului va fi achitat in lei, la 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  sau la caseria unitatii de 
invatamant . 
Art.9. Plata utilitatilor se va face in avans, odata cu preful utilizarii, pe baza de factura emisa de 
unitatea de invatamant, in regim pau�al astfel: 

► utilitati - (gaze, electricitate, salubritate, apa) -7,5 lei /ora
Art.to. Neplata pretului Contractului sau a utilitatilor, dupa semnare, nu ii permite utilizatorului 
sa utilizeze spatiul . 










