
ROFUI_Anexa_5_2017-2018 

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC “SZENT LÁSZLÓ” 

ORDADEA, JUD. BIHOR  
STR. PARTENIE COSMA NR. 3-5-7 

TEL/ FAX: 0359 411121 
 E-mail: licromcat@gmail.com 

 Nr. .........................   

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

Încheiat azi, în data de ...................... 

 

1. Liceul Teologic Romano Catolic „Szent László”, cu sediul în Oradea str. Partenie Cosma 

nr.3-5-7, reprezentat prin Director prof. Zalder Éva Mária,  administrator ec. Gáll Anita, prof. 

Toth Monika Erika în calitate de locator,   

şi          

 .................................. cu sediul în ................, str. ..................... nr. ......., CUI ................. 

 reprezentat prin .............................. în calitate de ................. şi ........................... 

antrenor, domiciliat în .................... str. .................. nr....... bl. .......... ap......, legitimat prin 

..........., seria ........... nr....................., având .......................... în calitate de locatar.    

 

2. Locatorul închiriază spaţiul compus din SALA DE SPORT „ OLIMPIA” şi anexe, pentru  

desfăşurarea de activităţi sportive: ............................................................ 

        

3. Chiria percepută de locator este de 80RON/oră, plata făcându-se lunar până cel târziu în 

ultima zi lucrătoare din luna respectivă.  

În caz de neachitare a chiriei în termenul specificat, începând cu data de 01. a lunii 

următoare, contractul va fi reziliat, locatarul pierzând dreptul de a desfăşura în continuare 

activităţile stabilite prin prezentul contract. 

4. Durata  activităţilor este de ........................ ore/săptămână. 

Activitatea începe în data de ........................... şi se încheie în data de .......................şi vor fi 

desfăşurate de ........... ori pe săptămână după cum urmează:   

  ............ între orele:        ....................... 

                                                     ............ între orele:        ....................... 

                                                    ............. între orele:        ....................... 

5. Locatorul se obligă:  

- să predea spaţiul în starea corespunzătoare la încheierea contractului 

6. Locatarul se obligă: 

 - să folosească spaţiul închiriat conform destinaţiei pentru care a fost închiriat  

 - să plătească chiria stabilită, precum şi prejudiciile făcute 

 - să nu tulbure liniştea publică  

 - să suporte toate amenzile şi penalităţile primite de locator, provenite din culpa sa de locatar 

- se obligă, ca pe toată durata închirierii, să păstreze în condiţii optime bunul închiriat, precum şi 

accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze   
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- se obligă să plătească locatorului chiria la termenul scadent convenit în contract 

- să răspundă de distrugerea totală sau parţială a bunului închiriat care s-ar datora culpei sale 

- se obligă să asigure supravegherea copiilor de către antrenorul echipei de la 

...................................... pe toată durata activităţilor menţionate la punctul 2 din prezentul contract 

de închiriere 

      - se obligă să prelucreze cu toţi participanţii regulamentul sălii de sport 

7. Clauze speciale:  

 - Locatorul nu răspunde în nici un caz pentru echipamentele de joc sau obiectele lăsate în sală de 

către locatar, acesta fiind direct răspunzător pentru acestea 

 - În sala închiriată nu au acces alte persoane (aparţinători, părinţi, fraţi, surori, colegi etc.), în 

afara celor care desfăşoară activităţile sportive specificate în contract, răspunzător pentru aceste 

condiţii fiind antrenorul 

 - Contractul poate fi reziliat unilateral cu preaviz de 15 zile. Chiria se percepe pe perioada 

convenită, atribuită, dar nu şi pe cea nefolosită.  

 - Locatarul este obligat să anunţe în scris conducerea unităţii despre orice modificare apărută pe 

parcursul contractului înainte cu 24 de ore.    

 - Regulamentul privind utilizarea sălii de sport este anexat contractului de închiriere (anexa 1) 

făcând parte integrantă din prezentul contract şi conţine o (1) pagină. Nerespectarea 

regulamentului atrage după sine rezilierea imediată a contractului de închiriere. 

 - Părţile înţeleg să rezolve orice neînţelegere pe cale amiabilă. Litigiile, rămase nesoluţionate, se 

vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti.  

Prezentul contract conţine 2 (două) pagini şi o pagină anexă, şi s-a încheiat în 2 exemplare 

originale, câte una pentru fiecare parte.            

                 Locator,                                                                              Locatar, 

Prof. Konrad Erzsébet Katalin  director                                                ............................ 

Prof. Toth Erika Monika profesor                                 Preşedinte/Repr.echipă ........................  

             Ec. Gall Anita administrator                                              Antrenor ................................. 


