
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULul 1

HOTĂRÂ"
privind uprobarea încheierii conLractului de ^inchirlere

pentru imobilul din str. Venezuela nr. 6-8, Sector 1, Bucureşti,
necesar pentru desf iaşurarea actiyităţii  Grădiniţei nr. 252

\
Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  a  Primarului   Sectorului   1,  Raportul  de

specialitate întocmit  de  Administraţia  Unităţilor  de  Învăţământ  Preuniversitar  si  Unităţilor
Sanitane  Publice  Sector  1  precum  şi  Raportul  comun  de  specialitate  întocmit  de  Direcţia
Management Economic şi Direcţia Juidică din cadriLl apartului de specialitate al Primarului
Sectordui 1 ;

\`   Ţinând  §eama  de  Raportul, Comisiei  de  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,
impdzite şi taxe locale - domeniul buget-finmţe, Raportul   Comisiei de administraţie publică
locală, juridică,  apărarea ordinii  publice,  respectarea drepturilor şi  libertăţilor cetăţenilor şi
patririoniu -domeniul juridic şi patrimonio precum şi de Raportul comisiei '     de      cultură,
învăţămîg::,o:Pfi3gt:s;:â:::€ăş:;teefe€:Îm:Ţ,;uj,ş#gţ;îîvnî:ădţ#f:teî:sdpe:t:Lîcă]egîs]atîvă

pentru elaborarea actelor nomative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Potrivit   dispoziţiilor   Legii   educatiei   năţionale   nr.    1/2011,   cu   modificările    şi

comp|etările ulterioare;
Având. în   vedere   dispoz.iţiile   Hotărârii    Consiliului   Local   al    Sectorului    1    nr.

269/12.09.2018  privind  aprobarea  iniţierii  procedurilor  legale  în  vederea  închirierii  unui
imobi\l necesar pentru desfăşurarea activităţii Grădiniţei nr. 252, prin care au fost numite două
comisii,  de  identificare  şi evaluare a unui  imobil  cu destinaţia menţionată şi  de negociere a
Pre"]UîÎ:ebîăh';n;::eeşeî::S±U;:;rbaieîncheiatedeceiedouăcomisiiîndatelede19.10.2°18}

08.11.2018  şi  22.11.2018  p.rivind  identificarea  şi  evaluarea unui  imobil  adecvat desfăşurării
activităţii Grădiniţei nr. 252, precum şi din da(a de  12.12.2018 privji]d negociei.ea preţului de
închiriere în`vederea încheierii unui contract de închiriere pentru imobilului din str. Venezuela
nr. 6-8, Sector 1, Bucureşti; .

În  temeiul  art.  45  alin.(3),  art.8l   şi ` art.115  alin.(l)  lit.b)  din  Legea  administraţiei`

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.  -  (1)  Se  aprobă încheierea contractului  de închiriere, în  condiţiile  legii, pe o
perioadă de  5  ani  şi  s luni  de zile, începând cu data de 01  ianuarie  2019 până la data de 31
august 2025,  cu posibilitâtea de prelungire prin act adiţional, a imobilului din str. Venezuela
nr.  6-8,  Sector  1,  Bucureşti,  compus  din  teren  în  suprafaţă  de  1.290  mp,  din  care  355  mp
ocupaţi şi 935  mp neocupaţj, şi construcţia edificată pe acesta compusă din D+P+Etaj+M, cu
o  suprafaţă  construită  desfăşurată  da   1.072,98  ri]p,  între  dna.  FULICEA  SERAPHINA  -
IVONA,  în  calitate  de  LOCATOR  PROPRIETAR,  Administraţia  Unităţilor  de  Învăţământ
Preuniversitar   şi    Unităţilor   Sanitare   Publice   Sector    1,   în   calitate   de   LOCATAR,   şi



GRĂDINIŢA rm. 252, în calitate de UTILIZATOR al spaţiului închiriat, confom contractulu`i
de închiriere din Anexa m. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)  Preţul  de  închiriere  este,  conform  negocierilor  purtate,  în  cuantum  de  13.000
Euro/lună, plătibil la cursul BNR din data de 15 ale fiecărei luni.

(3) Imobilul menţionat la alin. (1) va fi folosit de Grădiniţa nr. 252 pentru desfăşurarea
activităţii acesteia.

Admhiîftr:.tie.?bn-i,ă,Î.eorîd:pÎ:tveăŢăeâ:E.feou:.rvuelrsiFa:ŢieiniîăŢirleo'iasn"%:ciE,bliEir§Ştco,;rî:
şi doamna Penciu Gabriela, Director al Grădiniţei nr. 252 să semneze, ^m numele şi pe seama
Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere menţionat la art.  1.

Art.   3.   ~   (1)   Primarul   Sectorului    1,   Administraţia   Unităţilor   de   Învăţământ
Preuniversitar şi Urităţilor Sanitare Publice Sector 1, Grădiniţa m. 252, prin doamna Director
Penciu  Gabriela,  şi  Direcţia  Mmagement  Economic  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile
prezentei hotărâri.

(2)   Serviciul   Secretariat   General,   Audienţe   va   asigura   comunicarea   prezentei
structtHfior   orgarizatorice   menţionate   la   alin.    (1),   precum   şi   lnstituţiei   Prefectului
Municipiului Bucueşti.

Această   hotărâre   a   fost  adoptată,   astăzi,   19.12.2018   în   şedinţa  extraordinara   a
Consiliului   I;ocal   al   Sectorului   1,   convocată   în   temeiul   art.   39   alin.   (2)   din   Legea
administraţiei   publice   locale   nr.   215/2001,   republicată,   cu   n}odificările   şi   completările
ulterioare.

*

Nr: 432
I)ata:  19.12.2018



Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local

I.PĂRŢILE CONTRACTANTE :

Dna. Seraphina - Ivona FULICEA, cetatean roman, domiciliat în
-= _ __ în calitate

de proprietar şi denumit în continuare "LOCATOR",

ADM`INISTRAŢIA   UNITĂŢILOR   DE   ÎNVĂŢĂMÂNT   PREUNIVERSITAR   ŞI
UNITĂŢILOR.SANITARE  PUBLICE  SECTOR  1,  cu  sediul  in Bd.  Poligrafiei  nr.  4,
sector  1,  Bucuresti, CIF  26363506/30.12.2009,  Cont R061  TREZ 24A6  55,00  0203  004X,
deschis  la  Trezoreria  Sectorului  1  Bucuresti,  reprezentată  legal  prin  Director,  dl.  Romeo
Auelian Clinciu, în calitate de Administrator, în calitate de chiriaş şi denumit în continuare
"LOCATAR", şi

GRĂDINIŢA   nr.   252,   cu   sediul   în   Bucureşti,   Sector   1,   Calea   Dorobanţilor  nr.   60,
reprezentată   prin   drector,   doamna   PENCIU   GABRIELA,   şi   contabil   Dan   Mariana,
telefon/fax:   02'1.230.22.96,     în  calitate  de  utilizator  al  spaţiului  închiriat  şi  denumit  în
continuare "UTILIZATORUL"

Au convenit următoare]e:

11.        OBIECTUL CONTRACTULUI :
2.1.  Obiectu]  Contractului îl  constituie închîi.ierea de catre  LOCATOR  LOCATARULul  a
imobilului situat în  Bucuresti, str. Venezuela nr. 6-8, sector  1, compus din teren în suprafaţă
de  1290  mp din care  355  mp ocupaţi. şi  935  mp neocupaţi  şi construcţia edificată pe acesta
compusă din .D+P+Etaj+M, cu o suprafaţă construită desfăşurată de  1072.98 mp, înscris în
Cartea Funciară fără număr cadastra],  denumit în continuare "Spaţiu]", în vederea folosirii
acestuia de către UTILIZATOR, care îşi va desfăşura la această adresă activităţile specifice de
învăţământ preşcolar.

111. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Perioada Contractului de închiriere este de 5 (cinci) ani şi 8 (opt) `luni, începând cu data de
01.0] .2+019 până la data de   31.08.2025,  cu posibilitatea de a fi prelungit prin acoi.dul  scris al

părţilor contrâctante.
3.2.  Data  de  predare-primire  a  Spaţiului  va  coincide  cu  data  încasării  de  către  proprietar  a

garanţiei, în cuantumul unei chirii lunai.e.
3.3.   La   data   la  care   LOCATARUL   va   inti.a  în  posesia  Spaţiului,  părţile   vor   semna   şi

procesul-verbal de predare-primire, precu'm şi inventa-rul privind biiiiurile aflate în acesta.



IV. CHIRIA ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ
4.1. Părţile au converit ca LOCATARUL va plăti LOCATORULul o chirie lunară de 13.Q00
(treisprezecemii) EUR, sumă ce va fi achitată în LEI, la cursul BNR din ziua plăţii.
Plăţile se vor efectua de către LOCATAR, din proprie iniţiativă, în contul deschis pe numele
LOCATORULUI

4.2. Sub sanctiunea rezilierii de drept a prezentului contract, ^m temen de 5 zile lucrătoare de la
semnarea acestuia,  LOCATARUL se .obligă sa vireze în  contul  LOCATORULul  suma de
13.000 (treisprezecemii) EUR, reprezentand 1  luna de garantie.
4.3 . Chiria menţionată la art, 4.1. nu include şi preţul utilităţilor (energie electrică, apa curentă,
încălzire, canalizare, telefon, cablu TV, internet, etc.), care vor fi suportate separat de către
LOCATAR, pe baza factuilor emise de către fimizori.
4.3.  GARANŢIA se restituie integral LOCATARULul la încetarea temenului contractual,
odata cu Procesul-verbal de predare - primire care atesta restituirea. spatiului si bunurilor din
lnventar conform procesului verbal de predare-primire.
4.6. LOCATORUL va putea folosi integral sau pa*al suma achitată cu titlu de garmţie, în
umătoarele situaţii:
a) pe  durata  de  derulare  a  contractului,  în  cazul  în  care  LOCATAriuL  aduce  stricăciuni
Spaţiului/a.bunurilor  din  imobil/spaţiilor  comune;  LOCATARUL  va  avea     obligaţia  să
reconstituie suma achitată drept garanţie în maxim 5 zile de la data la c.are LOCATORUL îl va
notifica în acest sens;
b) la încetriea contractului,  dacă LOCATORUL va constata lipsuri  sau stricăciuni privind
Spaţiul,  bunurile  aflate  în  acesta,  precum  şi  dacă  vor  exista întârzieri  în  ceea  ce  priveşte
achitarea sumelor reprezentând contravaloarea utilităţilor, chiria §au alte sume datorate de către
LOCATAR LOCATORULUI, LOCATORUL va putea reţine din suma achitată drept garănţie,
`sumareprezentândcontravaloareaacestora.DacăLOCATARULvadorisăremediezelipsurile

sau stricăciunile pe cheltuiala sa, LOCATORUL va restitui suma achitată drept garanţie, dar
numai după ce va recepţiona Spaţiul şi bunuile aflate în aceasta, iar acestea se află în aceeaşi
`stare de folosinţă ca cea de la data încheierii contractului, exceptând uzura normală.
4.7.  În  situaţia  în  care,  la  data  la  care  LOCATARUL  va pi.eda  Spaţiul  nu  se  vQr constata
stricăciuni sau lipsuri privind Spaţiul sau bunurile din aceasta sau LOCATARUL a remediat
stricăciunile  sau  lipsurile pe cheltuiala sa şi  s-a întocmit procesul-verbal de predare-primire
fără observaţii  din partea  LOCATORULUI,  suma  achitată drept  garanţie  va  fi restituită de
către LOCATOR in termen de 5 zile de la semnarea procesului verbal de predare-primire fără
obiecţii.

V.  OBLIGAŢIILE ŞI DREPTumLE LOCATORULUI
5.1. LOCATORUL declară pe propria răspundere că Spaţiul este proprietatea sa exclusivă şi că
are dreptul absolut de a-l închiria confom legii romane.
5.2.  LOCATC}RUL  are  obligaţia  să  predea  şi  să  preia  proprietatea  înqhiriata  pe  bază  de.
proces-verbal de predare-primire şi inventar, care fac parte integrantă din prezentul contract.
5,3.  LOCATORUL  se,  obligă  c,a  la  predarea  Spaţiului  ace`sta  să  fie  într-d  stare  bună  de
folosinţă, asa cum rezulta din procesul v.erbal de predare+primire.
5.4.  LOCATORUL  are  obligaţia  să  asigure  LOCATARULul  folosinţa  exclusivă,  utilă  şi
linistită a bunului descris la pct. 2.1. şi să nu tulbure, pe întreaga durată a închirierii, folosirea în
bune condiţii a Spaţiului` de către LOCATAR/UTILIZATOR.
5.5. LOCATORUL nu răspunde pentru viciile care erau aparente la d.ata încheierii contract.ului
şi pe care LOCATARUL nu le-a reclamat fără întârziere.
5.6. LOCATORUL are obligaţia să efectueze pe cheltuiala sa, reparaţiile tuturor defecţiunilor
datorate iinor probleme de construcţie, precum şi alte cheltuieli de reparaţii care sunt, potrivi.t



legii, ,în sărcina sa. De` asemenea, LOCATORUL are obligaţia de a remedia defecţiunile sau
stricăc'iunile care sunt potrivit legii în sarcina sa şi care sunt semnalate de către LOCATAR, în
temen de maxim 5 zile de la data înştiinţării de către acesta sau in cel mai scurt timp posibil, ^m
situ
5.7.

aî;ile de urgenţă.
situaţia-în care, Bunul imobil §au spaţiile comune aferente acestuia/bunurile din acesta

au suferit deteriorări ca urhare ă folosinţei defectoase sau a culpei LOCATARULUI, iar acesta
din urmă nu le  remediază în termen de maxim 5 zile de la data producerii evenimentului sau in
cel mai scurt timp posibil, in situatiile de urgenta, pe cheltuiala sa, LOCATORUL are dreptul
să  intervină  şi  sa  efectueze  remedierile,  costul  acestora  umand  a  fi  suportat  de  către
LOCATAR.
5.8. LOCATORUL îşi asumă responsabilitatea deplină a plăţilor tuturor impozitelor Şi taxelor
percepute pentru imobilul descris la pct. 2.1.  sau care decur8 din prezentul contract.
5.9.  LOCATORUL  are  dreptul  să verifice lunar modul în care LOCATARUL foloseşte  şi
întreţine  Spaţiul, părţile şi instalaţiile comune ale clădirii în care este situată aceasta, astfel
LOCATORUL sau reprezentanţii săi vor avea dreptul de a vizita imobilul ce face obiectul
prezentului contract, cu condiţia notificării LOCATARULul cu 2 zile ^mainte.
5.10 LOCATORUI. are dreptul ca la sfTarşitul perioadei de închiriere, să primească În baza
procesului-verbal de predare-primire Spaţiul precum şi bunuile din aceasta în aceeaşi stare de
folosinţă ca cea de la data predării, exceptând uzura nomală.
5.11.  LOCATORUL va avea obligaţia restituirii  sumei  achitate  de  către  LOCATAR drept

;:|r2ŢÎ:,:=nuf|oŢ::e:ef3n;lârTgRluvLdin=:::reănt:[ecpo=:::ect;iob|igaţii,emeitepepersoane,
incl"iv   dreptul   de   proprietate   cu  privire   la  bunul   imobil   închiriat  LOCATARULUI,
LOCATORUL  se  obligă  să  menţină toate  dreptuile  LOCATARULUI,  prezentul  contract
urmand a-i fi opozabil.
5 .13. LOCATORUL îşi exprimă acordul neechivoc cu privire la notarea de către LOCATAR a
prezentului contract în Cartea Funciară.

VI.           OBLTGAŢIILE,          REsioNSABILITĂŢILE          ŞI          DREPTURILE
LOCATARULulmTILIZATORULUI
6.1. LOCATARUL are obligaţia să preia şi să predea Proprietatea închiriata pe baza procesului
verbal  de predare-primire a Spaţiului  şi a lnventarului ce fac parte  integrantă din prezentul
Contract.
6.2. LOCATARUL are obligaţia să achite LOCATORULul garanţi`a contractuală, precum şi
contravaloarea  sumei  stabilite  de  către  părţi  drept avans  la. chirie, în  caz  contrar prezentul
contract se va considera desfiinţat de plin drept, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.
6.3,  LOCATARUL  se  obligă  să  platească  LOCATORULul  chiria,  conform  prevederilor
prezentului contract.
6.4. LOCATARUL se obligă să achite contravaloarea tuturor facturilor emise de fi]mizorii ăe
utilităţi aferente Spaţiului închiriat.
6.5   0bţinerea  tuturor  avizelor,  autorizaţiilqr  şi  a  altor  documente  necesare  desfăşurării
activităţii UTILIZATORT JŢ ,1 ŢŢ, va fi în sarcina exclusivă a acestuia.
6.6.  LOCATARUL^JTILIZATORUL are obligaţia să folosească du prudenţă şi diligenţă, în
mod adecvat şi cu bună-credinţă Spaţiul, respectiv, având următoarele obligaţii:
a)  să nu modifice destinaţia Bunului imobil închiriat aşa cum aceasta este precizată la art. 2.1 ;
b)  să  nu  aducă  modificări,  înlocujri  sau  stricăciuni  Bunului  imobil  închiriat,  prin  aceasta
înţelegându-se, dar fără a se limita la:  perforarea, dăltuirea, modificarea pereţilor interiori  şi
exteriori, a instalaţiilor şi e.chipamentelor etc. pentru oricare din aceste operaţiuni fiind nece§ar
acordul scris al LOCATORULUI;
d) Să informeze LOCATORUL în scris asupra ori;ărei  stricăciuni,  deteriorări  sau eveniment

'



urmare a căruia Spaţiul/ bunurile din inventar au fost afectate, în termen de maxim 3 (trei) zile
de la data producerii evenimentului sau imediat ce acestea au avut loc, în situaţii de extremă
urgenţă precum incendii,  inundaţii,  §urpări,  etc.  sub  sancţiun?a plăţii de daune-int`erese şi  a
suportării oricăror alte cheltuieli.
e) să foloseasca instalaţia de încălzire (centrala) în mod adecvat, 1a parametrii nomali, pentru a
evita   defectarea   acesteia.   In   situaţia   în   care   aceasta   nu   este   folosită   corespunzator,
defectându-se din această cauză, LOCATARUL va suporta costurile reparatiei.
6.7.ÎnsituaţiaîncareBunulimobilsauspatiilecomuneaferenteacestuia/bunuriledina;esta
au    suferit    stricăciuni    sau    deteriorări    ca    urmare    a    folosînţei  `  defectoase/    culpei
UTILIZATORULUI/LOCATARULUI,  acesta  se  obligă  să  anunţe  LOCATORUL  şi  să  le
remedieze, în temen de maxim 5 zile de la data producerii evenimentului, pe cheltuiala sa, în
caz contrar LOCATORUL va interveni  şi va efectua remedierile iar costul acestora să fie
suportat  de  către  LOCATAR.  LOCATARUL  răspunde  şi  pentru  degradarea  cauzată  de
angajaţii sau prepuşii săi şi de fapta altor persoane cărora le-a îngăduit în orice mod accesul în

ş?8:#Fă
au   suferit   stricăciuni   sau   deteriorări   care   nu   se   datorează   folosinţei   defectoase   a
UTILIZATORULul sau a LOCATARULU ori a culpei acestora, LOCATARUL se va adresa
LOCATORULul pentni remedierea acestora având obligaţia să pemită acestuia accesul în

3:;.i:;etca:e=Fîancecs::CipdcATARULnuvainfomaLoCATORULasupraacestorsituaţiiîn
temen de maxim 3 zile de la data producerii evenimentului, va fi răspunzător pentm pagubele
aduse Spaţiului/spaţiilor comune ale lmobi]ului/ansamblului în care se află Spaţiul, produse ca
umare a neglijenţei sale.
6.10. Dacă LOCATORUL, ca umare a sesizării LOCATARULUI, nu remediază problemele

::eŢua:2teeîr::emŢti:iTeu,lŢ:::.ă:.P:|'ea:ţă5;8ried.inî:r3z=:iu;:o:a:gcti5gîâ5â3TŢn:eîidrree::T,lu::
LOCATARULul sumele avansate pentru efectuarea reparaţiilor costul acestora urmează să fie
reţinut de către LOCATAR din chiria datorată pe luna/ lunile umătoare .
6.11. LOCATARUL nu are dreptul să subînchirieze tolal sau par|ial Spaţiul, să cesioiieze total
sau parţial prezentul contract sau să desfăşoare activităţi cu caracter comercial, public sau de
orice altă natură similară, fără a avea acordul scris al LOCATORULUI.
6.12.  LOCATARUL/UTILIZATORUL  se  obligă  să  pemită  accesul  LOCATORULul  în
Spaţiul închiriat:
a)  pentru efect`uarea oricărei reparaţii necesare;

i2  ::t:taŢ:n::ecct=eeaLS3acţkiu;.RUL  doreşte  să  ^mstrăineze  Proprietatea  aceasta  va  avea
posibilitatea să efectueze prezemări ale Pmprietăţii, cu GQndiţia anunţării vizitgi cn cel puţifl 2
zile^inflint@.Îna€eastăsituaţiepăTţilevo'racTţio"cubună-crşdinţăşivorstabî]Îdecomunapord
un program de vizită. Această clauză este valabilă şi în perioada de preaviz a contractu]ui şi/
sau în ultimele 2 luni de valabilitate a contractului.. Accesul LOCATORULul în Locuinţă nu
va fi permis decât în prezenţa UTIZATORul,UI/Ţ ,OCATARULul sau a unui reprezentant al
acestora.
6.13.  LOCATARUL/UTILIZATORUL  are  dreptul  la  folosinţa  exclusivă,  paşnică,  utilă  şi
linistită a Spaţiului precum şi să beneficieze de sprijinul LOCATORULul pe întreaga durată a
contractului pentru orice situaţie ce ar tu]bura aceste drepturi.
6.14. La încetarea contractului de închiriere LOCATARUL arc obligaţia să predea Spaţiul cu
inventarul complet şi fără nicio stricăciune/ deteriorare, excepţie tăcând uzura nomală.
În cazul -în care se vor constata stricăciuni/ deteriorări/ Iipsuri, LOCATARUL  are obligaţia  să
le  remedîeze  pe  cheltuiala  sa  sau  să  plătească  LOCATORULul  contravaloarea  sumelor

situaţia în care bunul imobil sau spaţiile comune aferente acestuia/bunurile din acesta



aferente reparaţiilor şi a completării lipsurilor, în baza unor estimări sau a unui deviz efectuat
de către specialişti.

VII. PRELUNGIREA CONTRACTULUI
7.1.Prezentulcontractpoatefiprelungitdoarcuacordulpă*ilorcontractante.
7.2. În cazul în care LOCATARUL doreşte reînnoirea Contractului, va trebui să îşi semnaleze
intenţia cu 90 zile înainte de sffirşitul perioadei iniţiale, în caz contrar, prezentul contract va
înceta.
7.3.  In  cazul  in  care  LOCATORUL  `nu  doreste  reinnoirea  Contractului,  dupa  expirarea
perioadei initiale, va mmta LOCATARUL cu o notificare prealabila de 90 de zile.

VIII. ÎNCETAREA CoNTmcTULUI
8.1.P.rezentulcontractînceteazăprin:
a)  acordul\ scris al `părilor contractante;
c) împlinirea duratei pentru care a fost ^incheiat, neumată de încheierea unui act adiţional prin
care părţile să comvină prelungirea prezentului contract;
d) depasirea terienului de plata al chiriei cu mai mult de 30 de zile fata de temenul scadent,
ofera dreptul LOCATORULul de a solicita LOCATARULul eliberarea imobilului ftră nicio
altă  fomalitate  prealabilă,  de  a  pătrunde  în  imobil  şi  a-l  elibera  de  bunurile  apatinând
LOCATARULUI/UTILIZATORULUI, preluând cu aceasta ocazie posesia Spaţiului ,
e)reziliereacontractului,^mcazulîncareunadintrepărilecontractantenu-şiîndeplineştetotal
sau parţial una dintre o`bligaţiile contractuale sau în condiţiile prevăzute expres în prezentul
contract, cu condiţia juştificării obligaţiei neîndeplinite.
In    cazul    rezilierii    contractului    datorata    neplăţii    chiriei,    LOCATARtjL    va    datora
LOCATORULUI, darine interese in valoare a 3 luni de chirie, valoare din care se va deduce
garanţia riefolosita.
8.2.  Dacă  una  dintre  părţi,  în  mod  culpabil,  nu  îşi  îndeplineşte  total  sau  parţial  sau  îşi
îndeplineşie  necoi.espunzător obligaţiile  prevăzutc în prezentul  contract,  ceala]tă par[e  este
îndreptăţită ca, după notificarea părţii culpabile, ramasă fără răsr}uns în decurs de 10 zile de la
primirea notificării, să considere contractul reziliat, fără efectuarea unor alte formaliiăii, rară
punere în întârziere şi fără a fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti.
8.3. Pentru nerespectareaL, totală sau parţia]ă, a clauzelor contractuale şi/sau pentru executarea
defectuoasă a oricăreia dintre obligaţiile ce îi revin, partea culpabilă răspunde pentru pagubele
produse celeilalte părţi.

IX.  CLAUZE SPECIALE
9.1. Prezentul contract es{e guvemat de legea română.
9.2.   Dispoziţiile  prezentului   contract   se   complet,ează  cu   dispoziţiile   Codului   ;ivil   (art.
1777-1835), precum şi cu orice alte dispoziţii legale aplicabile raporiurilor juridice de natura
celor născute prin prezentul contract.
9.3 . În cazul în care rezolvarea iieîii|elegerilor privind validitatea şi/sau cxccutarqa prczcntului
contract  nu  este  posibilă  pe  cale  amiabilă,  ele  vor  fi  supuse  spre  soluţionare  instanţelor
competente.                                                 .
9.4. Modificare.a prezentului contract poate fi facută numai prin acordul scris al părţilor.

` X. FORŢA MAJORĂ

10.1.   Cu excepţia cazurilor în care părţile nu au dovedit contrariul, niciuna dintre elc nu va fi
i.esponsabilă, pentru  neîndeplinirea la timp sau îndeplinirea inadecvată, panială sau totală,  a
obligaţii]or ce-i revin, dacă o astfel de neîndeplinire la timp sau îndeplinire inadecvată a fost
cauzată de un eveniment de t.orţă majoră care nu putea fi prevăzut la data exedutării prezentului



contract sau ale cărui `consecinţe nu puteau fi evitate sau înlăturate de partea care le invocă.
Următoarele evenimente vor fi considerate ca evenimente de fonă majoră: războaie, dezastre
naturale,  greve,  restricţii  legale  sau  guvemamentale  sau  orice.alt  eveniment  care  scapă
controlului părţii care îl invocă.
10.2. Partea care invocă forţa măjoră va notifica celeilalte părţi, imediat şi în detaliu, apariţia
unui  astfel  de  eveniment  şi  va lua toate măsurile  care îi  sunt  la îndemână pentru  a limita
consecinţele unui astfel de eveniment.

XI.  LEGEA ŞI JURISDICŢIA APLICABILE
11.1.   Prezentul contract a fost înch`eiat în conformitat6 cu legea română, care va fi şi legea
aplicabilă contractului.
11.2. Toate dispuţele derivând din prezentul contract vor fi rezolvate pe cale amiabilă. Dacă
rezolvarea amiabilă nu  este pgsibilă,  orice  litigiu derivând  din încheierea,  modificarea sau
executarea   prezentului   contract   vor   fi   supuse   spre   rezolvaie   instanţelor  judecătoreşti
competente din România.

XII.CONFID~ENŢIALITATE
12.1.  Pările se angajează să păstreze confidenţial faţă de terţi conţinutul prezentului contract,
precum şi toate documentele la care se face referinţă.

XIII.  NOTIFICĂ"
13.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract, orice notificare trimisă de către o
parte celeilalte părţi se va face la adresele de mai jos; Dacă o astfel de notif]care este trimisă
prin. poştă,  ea  va  fi  trimisă  cu  confirmare  de  primire  şi  va  fi  corisiderată  primită  la  data
menţionată pe confirmarea de primire. Dacă notificarea se va trimite prin fax sau e-mail aceasta
va fi considemtă ca primită în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost trimisă.
13.2. Fiecare parte va informa cealaltă parte asupra schimbării adresei sale printr-o notifi6are
scrisă, transmisă în termen de maxim 30 (trcizeci) de zile de la data când această modificare a
ibst 'i`nregistrată la  instituţiile competente.

Adresele de corespondenţă:

LOCATOR:
Seraphina lvona FULICEA, Victor FULICEA

LOCATAR:
ADM"ISTRAŢIA     UNITĂŢILOR     DE     ÎNVĂŢĂMÂNT     PREUNIVERSITAR     ŞI
UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1 '
Sediul: Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, Bucureşti
Director: Romeo Auelian Clinciu
Telefon: 021.319.32,50/51
e-maii :  SL;Crc`tllLi ilif fi,`l`6ilii )-.ţtlcttî!.l.r{)

Fax:  021.319.32.52

• UTILIZATOR:

GRĂDINr!`A NR. 252



Sediul: Calea Dorobanţilor nr. 60, Sector 1, Bucuresti
Director: Gabriela Penciu
Telefon: 0721242.704
e-mail: Erad i252ffivrioo.com

Prezentul contract are 7(şapte) pagini si a fost încheiat de către cele două păfti de comun acord,
în 2`(două) exemplare originale, în Bucureşti, astăzi, în data de

Senmează:

LOCATOR:
Seraphina - Ivona FULICEA

LoCATA_R_;_
`mml4Hll}IS.rmŢIA   uNITĂŢILOR   DE   ÎNVĂŢĂMÂnrr   pmuNlvERslTAR   ŞI
UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE SECTOR I
Director,
ROMEO AURELIAN CLINCIU

Directoi. Adjunct,
Mădălina Carmen Hristu

Serviciul Juridic, R€surse Uitiane, Registratui..ă şi Administi.ativ,
Laum Voineă'

Serviciul Economic şi Patrimoniu,
Dana Monica llinca

CFPP

UTILIZATOR:
G D  DL  i |N|ŢA NR. 252
Director,
Gabriela PENCIU

Contabil
Marîana DAN


