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MODEL CONTRACT DE iNcHInTnRE PENTRU SPATIU BAZIN INoT

2019

r. rAnlnn coNTRACTANTE

1. Art.l Primiria comunei Dobroeqti cu sediul in comuna Dobroeqti, str. Cuza VodI nr,23,
jude{ Ilfov, avind C.U.I 4283503, nr. cont RO70TREZ42L2LA300530XXXX deschis la
Trezoreria judetului Ilfov, telefon/fax 021.255.33.20, reprezentata legal de dl. Condu $tefan -
viceprimar cu atribufii de primar, in calitate de LOCATOR

Si

z. SC. . cu sediul _, Str. Jud. Mures, inregistratil la
Registrul Comerfului sub nr. J. , CUI. ., reprezentati legal prin

tel /fax avind func{ia de administrator, in calitate de
LOCATAR, pe de altl parte.

It OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul prezentului contract este format din inchirierea, spa(iului Bazin inot situat in in
comuna Dobroeqti, sat Fundeni, Str. Agricultori nr. 18-20 - in suprafald de 799mp.

III. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art.2. Documentele contractului sunt:

r. schila de amplasament a spatiului ;

2. procesul verbal de predare - primire ;

3. angxa la contract de furnizare utilit6ti (energie electricI, termicd, ap6, canalizare, etc.) ;

IV. TERMENUL
Art.3. Termenul de inchiriere este de 2 ani, cu incepere de la data de 2019 pdn1t

la data de 2021.
Art.4. La expirarea termenului de inchiriere, contractul se poate prelungi, in condiliile legii,
cu acordul ambelor pirfi.

Nr. din
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v. PRETUL $I MODALITATEA DE pr,RrA
Art.S. Chiria lunard pentru folosin{a spa}iului inchiriat este de lei/lunI la care se

adaugl TVA in suml de lei.

Chiria totald este de lei/luni TVA. inclus. Chiria lunard se poate modifica pe parcursul
deruldrii prezentului contract, unilateral de cdtre locator, prin hotdrdre a Consiliului local al com.
Dobroesti, in functie de indicele inflatiei.
Art.6. Plata chiriei se va face lunar in baza facturii emisi de c[tre locator, termenul de scadenfl
fiind pfln6 la data de 20 ale lunii urmltoare pentru luna expiratl/facturatl. Plata se face in contul
locatorului nr..... ......, deschis Trezoreria Ilfov, sau prin plSti numerur la casieria
Primariei Dobroesti.

Contravaloarea utilitililor consumate cu exploatarea spafiului inchiriat se va achita conform clauzelor
prev[zute in anexa la contract.

vr. oBLrGATrr

Arl.7 . Obliga(iile locatorului :

- sE factureze gi sI incaseze lunar contravaloarea chiriei gi daca este cazul a utilitalilor consummate;
- factura fiscald privind clvaloarea chiriei lunare se va emite de cdtre locator in perioada

01 - 05 a fieclrei luni si va fi comunicata chiriasului;
- sa factureze in termen de 5 zile de la data primirii facturii de la prestatorii de servicii,
contravaloarea utilitatilor aferente consumului din luna precedenta.

Plata contravalorii utilitatilor conform facturilor emise de UAT Dobroesti se va face in conturile
stabilite prin prezentul contract sau se va achita la caseria acesteia.

- sd calculeze qi sd factnreze penalitili conform prevederilor art. 10 din prezentul contract pentru plata
cu intdrziere a facturilor privind chiria gi utilitdlile consumate ;

- locatorul isi rezerva dreptul de a opri fumizuea utilitatilor in momentul neefectuarii platilor la
termenele si in conditiile prezentului contract.

- sd predea spaliul inchiriat pe baza unui proces verbal de predare - primire cu specificarea
amplasamentului, a suprafetei, a dot6rilor gi a utilitafilor puse la dispozi]ie;

- sd controleze modul cum este folosit de cdtre chiriag spatiul inchiriat qi sd ia mdsurile ce se impun in
vederea bunei intrefineri gi folosirii judicioase potrivit destinafiei;

- sI inilieze modificarea gi completarea clatzelor contractuale prin acte adilionale ori de cdte ori apar
elementele noi in baza normelor legale ;

- sI aducd la cunogtinJa chiriagului orice modific[ri sau orice alte informalii referitoare la derularea
contractului ;

- sd asigure locatarului linigtea qi utila folosinld a bunului pe tot timpul locafiunii ;



ROMANIA
J U D E T U L I L F OV
PRrvrAnra coMUNEI DoBRoEgrI

romonio20l9,eu
Presedintio nom0niei lo Consiliul Uniun i Europene

Art.8. Obliga{iile locatarului (chiriagului)

- sd ia in primire bunul dat in loca{iune ;

- sd respecte angajamentele asumate prin prezentul contract;
- sd achite la termen gi in cuantumul stabilit chiria precum gi celelalte obligalii ce-i revin;
- sa plateasca utilitatile aferente consumurilor lunare, conform contoarelor. Neplata utilitatilor la
termenele si in modalitatile prevazute in prezentul contract il oblige pe locatar sa suporte toate

penalitatile de intarziere solicitate de furnizorii de utilitati, calculate pana la data efectiva a platii.

- sd foloseascd bunul cu prudentd gi diligenfd ;

- sa solicite aprobarea, in scris, a locatorului pentru instalarea oricarei modalitati de reclama carc ar

modifica designul imobilului,
- sa folosesca spatiul bazinului de inot in vederea implementarii cursurilor de natatie si promovare a

sportului in randul elevilor, va urmari dezvoltarea ftzica armonioasa a tinerilor in contextual

dezvoltarii si promovarii unor valori sportive de genul spiritul de echipa, dorinta de perfectiobare,

perseverenta in atingerea scopurilor personale;

- asigura personal calificat, in mod gratuit, in baza unui program stabilit, la inceputul fiecarui

an scolar, de comun accord, lectii de natatie in cadrul programului scolar, pentru elevii

unitatilor de invatamant de stat, de pe teritoriul comunei Dobroesti
- face toate demersurile in vederea alcatuirii unui lot de natatie format din elevii scolilor din

comuna Dobroesti;
- sprijina actiunile Primariei comunei Dobroesti si ale scolilor pentru promovarea sportului in
general si a inotului in special prin informarea elevilor in cadrul cursurilor, despre avantahul
si beneficiile natatiei.

- sa respecte normele de acces in institutie, inclusiv cele privind circulatia autovehiculelor;
- sa asigure o buna calitate a aerului din incinta imobilului supraveghind continuu temperature aerului

din incinta, temperature suprafetelor, umiditatea aerului, schimbul de aer, etc, prin mentinerea in

stare de functiune a instalatiilor de ventilatie;
- sa intocmeasca si sa actualizeze registrul de evidenta a datelor. In registru vor fi inscrise toate

activitatile de golire, umplere, reimprospatare a apei, curatare, spalare a filtrelor, reglaje ale aparatului

de dozare a dezinfectantului, adaugarea de substante de tratare(antialge, anticalcar,etc)cantitatile

utilizate, in general toate activitatile de intretinere si reparatii;

- sa permita accesul persoanelor in bazinul de inot la capacitatea pentru care a fost proiectat.

- sa intocmeasca si sa puna in aplicare un plan de control intern (autocontrol) care va fi adaptat in mod

special la configuratrabazinului si la modul de functionare al acestuia, plan menit sa monitorizeze

sis a mentina siguranta utilizatorilor si ihiena apei din bazinpentru a minimiza posibelele efecte

negative asupra sanatatii. Planul de control intern consta dintr-o serie de proceduri de operare privind

sistemul de monitorizare si de intretinere numit procedure normale de functionare, de asemenea

trebuie sa contina si proceduri pentru incidente specifice cum ar fi: evacuare de urgentain caz de

avarii sau incediu;
- sa asigure personal calificat pentru buna desfasurare a activitatilor sportive, acesta va asigura

instructor si antrenorii pentru desfasurarea programului cu beneficiarii (cursuri, initiere, perfectionare

inot)
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- sa asigure personal specializat de supraveghere instruit pentru acordarea primului-ajutor, resuscitarea
cardio- respiratory, utilizarea targilor pentru imobilizarea coloanei vertebrale, a gulerelor cervicale,
in acest sens se asigura un Punct de prim ajutor, trusa de prim ajutor pentru cazuri de lesin sau inec
sau orice alt tip de accidente;

- sd comunice locatorului (administratorului) orice modificare a datelor sale de identificare sau alte
modificdri intervenite care ar influenfa cuantumul chiriei gi activitatea desfrquratd, in termen de 10

zile de la data modificlrii;
- sd comunice locatorului ( administratorului) cu cel pu[in 2 (doud) lunitnainte, inten]ia sa de a elibera

spaliul pe care il define;
- la incetarea sau rezilierea contractului de inchiriere, sd predea spaliul, mijloacele fixe gi obiectele de

inventar in starea in care le-a preluat, iar in caz de lips6, degradare, sE inlocuiascd sau sd achite
contravaloarea lor, calculatd la pretul pietei. Acest fapt se va face prin incheierea unui proces- verbal
de predare - primire ;

- taxele comunale, utilit6tile consumate, siguranla bunurilor aflate in spatiu inchiriat in timpul
programului sau in afara lui precum qi oblinerea avizelor de funclionare pentru activitatea pe care o
desfdqoar[ in spatiu gi incadrarea in actele normative specifice activiti]ii de cursuri inot sunt in
sarcina locatarului (chiriagului) ;

-activitatile locatarului se vor desfasura numai inbaza autorizatiilor si avizelor emise de organelle
competente (Primaria Comunei Dobroesti, ISU, Autoritatea de sanatate publica, Agentia de protectia
a mediului, Cabinetului de protective a muncii, ,etc)

- sd efectueze la timp gi in bune condilii lucrdrile de intrelinere qi reparatii curente la spaliul delinut;
- sd nu facd modificdri structurale in spa{iul inchiriat fbrd acordul locatorului ;

- sd se prezinte lunar la sediul locatorului compartiment contabilitate - pentru ridicarea
facturii lunare privind clvaloarea chiriei lunare gi a utilitd{ilor consumate ;

- rdspunde de pagubele produse de incendii in timpul folosirii spaliului dacd nu va dovedii cd

acestea au provenit din caz fortuit, for[6 majord sau defect de construc]ie a sdlilor / bunurilor, ori prin
extinderea focului (ftr6 gregeala Locatarului) cu alte dependinle sau bunuri care nu sunt in folosinta
Locatarului

VII. CLAUZA PNNAIA

Art.9. Pentru neexecutarea ori executarea necorespunzdtoare a obligaJiilor contractuale pa4ile igi
datoreazd" despdgubiri in condifiile legii.
Pentru nerespectarea obligafiilor asumate de locatar (chiriag) prin contract referitor la termenele de

decontare a facturilor, acesta va datoralachita locatorului (administratorului) penalitd{i de 0,2oh pe zi
de intirziere din suma neachitatA. Totalul penalitdlilor pentru intdrziere in decontare vor putea depagi

cuantumul sumei asupra cdreia sunt calculate.
Art. 10. Neachitarea de cltre chiriag la termenul de scadentl a chiriei aferentl a doud luni - d[ dreptul
locatorului (administratorului) de a proceda, pe cale unilaterald, la rezilierea contractului de inchiriere
frrd, a fi necesard punerea in intdrziere sau alte acte premergdtoare - fErd intervenfia instanlei de
judecatd.
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Totodatd, neachitarea utilitalilor
contractului de inchiriere fEri a
intervenlia instanlei de j udecatd.

aferente unei luni duce la sistarea fumiz[rii acestora qi rezilierea
fi necesard punerea in intdrziere sau alte acte premerg[toare - fErd

VIII. SUBINCHMTNREA SAU CESIUNEA

Art.11. Subinchirierea (sublocafiunea) , in tot sau in parte abunului inchiriat sau cesiunea contractului
de inchiriere unei terfe persoane frzice sau juridice este permisd doar cu acordul prealabil al locatorului.

IX. CLAU ZELE. REZOLUTORII

Art.l2. Urmltoarele clauze duc la incetarea inchirierii:
a) expirarea termenului prevlzut la art.3

b) prin acordul ambelor p6rfi exprimate in scris printr-un act aditional;
c) in caz de for[6 major6;
d) dacd bunul este distrus sau nu mai poate fi folosit potrivit destina{iei stabilite;
e) prin reziliere cu daune-interese, dacd este cazul, atunci c6nd, fEr[ justificare, una dintre

parfile contractului nu iqi executd obliga]iile nrscute din acest contract.

Art.13. in caz de reziliere, chiriagul este obligat sd elibereze de urgenld spatiul care face obiectul
prezentului contract, sd achite chiria restantd precum utilitdlile consumate gi penalitafile de intdrziere
aferente.

x. FORTA MAJORA

Art. 14. Fo(a majora exonereazd, de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a
obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent
de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica
partile sa execute total sau partial obligatiite asumate. Partea care invoca forta majora are obligatia sa
o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei
majore se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie. Data de referinta este data
stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comert si Industrie sau alt
organism abilitat de legea statului care o invoca.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare. Daca aceste imprejurari si
consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare parte poate renunta la executarea contractului
pe mai departe. in acest caz, nici una dintre parti nu are drepiul de a cere despagubiri de la cealalta
parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pdna la aceasta data.

inchiderea unit6lii de cltre organele abilitate piin retragerea autoriza\iei de funcfionare
(sanitare, sanitar - veterinare, PSI, protec{ia muncii, mediu, etc.) nu se considera fo(a majord qi nici
nu constituie motiv pentru neplata chiriei gi utilitSlilor facturate.

Forfa majord, apfu6 de rdspundere partea care o invoc6 in condiliile legii.
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XI. LITIGII

Art. 15. Litigiile ce se ivesc pe parcursul executdrii prezentului contract se rezolvd pe cale

amiabil[, iar in caz de nein]elegere, pe cale judecdtoreascd, competenJa fiind stabilita de

dispoziliile legale in vigoare..

XII. CLAUZELE SPECIALE

Art. 16. Chiriagul se obligd la menfinerea curd]eniei in spa{iul inchiriat gi in perimetrul aferent acestuia,

efectuand dezinsectia, dezinfectia si deratizatearn conformitate cu noffnele igienico-sanitare. ln caz

contrar va fi raspunzator si va suporta toate sanctiunile legale si prejudiciile cauzate. Lucrarile de

dezinsectie, dezinfectie si deratizarea vor fi effectuate inafara orelor de acces a publicului in incinta

imobilului, de catre operatori autorizatil avizati de catre Ministerul Sanatatii pentru profilaxia sanitar

umana si de catre Agentia de Protectie a Mediului.
Art. 17. Destina(ia bunului inchiriat este BAZIN INOT pentru desftqurarea de activitAf de profil.
Modificarea spaliului, schimbarea destinaliei sau intrebuinlarea acestuia astfel inc6t il prejudiciazd pe

locator, acesta din urmd poate cere daune - interese qi, dupd caz, rezilierea contractului.
Art. 18. Chiriagul iqi stabileqte programul de functionare in functie de activitatea proprie. Acesta in
colaborare cu locatorul trebuie sa stabileasca si sa respecte modul de acces al publicului in imobil si

programul de functionare, acesta fiind afisat la intrare, la stabilirea programului de functionare,
activitatea didactic-scolara are prioritate absoluta.
Art. 19 Locatarul va oferi urmatoarele beneficii:
- Elevii din cadrul scolilor si gradinitelor de stat de pe teritoriul comunei Dobroesti vor
beneficia, in cadrul programului scolar, ca activitate scolara, de lectii de natatie gratuite in
cadrul inotului didactic, fiecare clasa va beneficia de lectii saptamanale, in baza unui program
stabilit la inceputul fiecarui an scolar, de comun acord cu profesorii de educatie fizica si cu

directorii institutiilor de invatamant.Orarul de functionare in scop didactic, ca activitate
scolara, pentru elevii Scolilor nr.l si nr. 2 Dobroesti, va fi de luni pana vineri, pe toata durata
anului scolar si a orelor de curs. Lectiile didactice vor avea durata de 40 minute cu 10 minute
pLuza.
- In afara orelor din programul scolar, definite ca inot didactic vor beneficia de o reducere
de 10% din tariful practicat pentru cursurile de inot si inotul de agreement din cadrul
bazinului, copiii (elevii) Scolii nr. I si Scolii nr 2 din comuna Dobroesti, ai cadrelor didactice
si personalului administrative al unitatilor de invatamant, copiii (elevii) salariatilor Primariei
comunei Dobroesti, reducerea se va acorda in baza certificatului de nastere al copilului si a

unei adeverinte de salariat emise de institutiile angajatoare ale partilor;
Art. 20. Locatorul (administratorul), in funcfie de posibilitdtile avute, asigurd pentru spatiul inchiriat
apa, canahzarea gi furnizarea energie electricS, pebazd de anexd la contractul de inchiriere.
Art.2l. Furnizarea energiei electrice, termice, a apei, canalizdrii se va face contra-cost de cdtre locator,

in functie de consumul normat qi tarifele practicate de c[tre unitdlile fumizoare (ELECTRICA, RA.

APA CANAL, etc,.). Locatarul (chiriaEul) va achita contravaloarea utilittailor in baza consumurilor
lunare citite de pe contoare pentru mdsurarea utilitAtilor consumate.
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Art,22. Sarcinile pe linie de protecfia muncii gi paza contra incendiilor pentru ,p.iirt i*t i.lrt .at qi
pentru activitatea sa ii revin in totalitate chiriagului.
Art,23. Locatorul (administratorul), pentru motive
prezentul contract de inchiriere in mod unilateral cu
zile inainte.

XIII. ALTE CLAUZE :

juste, iqi rezervd dreptul de a putea denun[a
obligalia de a notifica chiriaqul cu cel pu{in 30

Art.24 Se interzice folosirea in spa(iile inchiriate a unor surse de lumini in afara celor din
aferente, precum gi folosirea de artificii.

instalafiile

Art. 25 Locatarul se oblig6 sd ia toate mlsurile pentru dezafectarea spa{iilor pdnd la expirarea
termenului.
Art.26 Reguli obligatorii cu caracter explicativ, care se vor respecta de c[tre participanfii la activitatea
pentru care se pune la dispozilie spafiul :

a). fumatul este permis numai in locurile special amenajate in acest scop;
b). in timpul desftqurdrii activitdlii nu se vor bloca cdile de acces in spaliile puse la dispozilie;
c). nu se va interveni la instala{iile de iluminat, de forfd, de ap6, de incdlzire sau gaze.
d). depozitarea materialelor inflamabile sau explozive in incinta spaliilor utilizate este strict interzisa.
Art.27 Locatarul este obligat sd urmdreascd respectarea acestor reguli qi sd ia orice mlsuri legale ce
se impun pentru buna desft$urare a activitdlii de cdtre tot personalul participant la activitate, pe
intreaga duratd de utilizare a spatiului.
Art. 28 Locatarul este obligat sa monitorrzeze si sa asigure mentinerea parametrilor fizico-chimici
optimi ai apei din bazin in limitele admise de legislatia in vigoare, precum si exploatarea acestuia in
conditii de securitate, in acest sens va raspunde pentru:
- Corectitudinea dezinfectarii apei din bazin, indiferent de metodele chimice fiilizate;
- Corectitudinea filtrarii apei din bazin. Procesul de filtrare consta in recircularea intregului volum
de apa si incepe prin absorbtia apei din bazin cu ajutorul unei pompe urmata de trecerea apei prin
filtru, dozarea de dezinfectant si Ph, precum si reintroducerea apei inapoi in piscina prinn gurile de
refulare.
- Corectitudinea inlocuirii la timp si in bune conditii a apei din bazin cu respectarea prevederilor
Ordinului Ministerului Sanatatii nr.ll9l20l4 pentru apribarea normelor de igiena si sanatate publica
privind mediul de viata al populatiei.
- Monitorizarea apei din bazinul de inot. Scopul monitorizarii este mentinerea sub control a
parametrilor bacteorologivi si fizico-chimici ai apei. Pentru urmarirea valorii parametrilor
microbiologici si fizico-chimici ai apei. Prelevarea de probe trebuie sa fie efectuata de catre un
personal calificat si competent pentru a evita contaminarea probei, Analiza probei de apa trebuie
efectuata periodic in laboratoare specializate pentru acest tip de analize, cu un personal bine instruit,
care va elibera buletine de analize conform legislatiei in vigoare.

Art.29 Pentru cunoaqterea modului de evacuare a spatiuluiincazde pericol, Locatarul va lua masurile
necesare in vederea intocmirii planului de evacuare, inainte de inceperea activitdtii.
Art. 30 Pagubele produse la mobilier, starea de fixalie, grupuri sanitare, partile de construc(ii gi
instalatii ale spaliilor, obiecte de inventar puse la dispozilia Locatarului, se va constata qi stabili (daca
este cazul imediat dup6 termirurea activitdfli).
Art. 31 Valoarea pagubelor, dacd sunt constatate se va stabilii la prelurile actualizate la data folosirii
respective qi se vor achita in 10 zile dup[ sesizarea acesteia.
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Art,32 La incetarea prezentului contract de inchiriere, LOCATARUL va preda bunurile inchiriate
numai LOCATORULUI sau imputernicitilor acestuia, pebazade proces verbal.
Art. 33 Drepturile si obligaliile reciproce ale pd4ilor, fixate prin prezentul contract, vor fi completate
si modificate de actele normative care vor apare ulterior semndrii prezentului contract sau in caz de
fluctualii majore ale contextului economic, prin incheierea unui act adiiional semnat de ambele pdr1i.
Art.34 Orice modificare sau completare adusd prezentului contract va face obiectul unui act aditional.
Temeiul de drept al prezentului contract art. 1166 qi urm., art. 1777 qi urm. Cod civil.
Prezentul contract contine 34 de articole qi s-a incheiat in 2 exemplare, cdte unul pentru
fi ecare parte contractantd

LOCATOR,

PRIMARIA COMUNEI DOBROESTI

LOCATAR,

PRIMAR
CONDU $TEFAN

SECRETAR
Dumitrescu Adrian

CONTABILITATE
Cristea Eugenia

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
Logofatu Cecilia

JURIDIC
Av. Hogea Dorel


