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CENTRUL CULTURAL					 Anexa nr.2 la	
JUDEŢEAN HARGHITA	                           Hotărârea nr. ______ /2018
				 

MODEL CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
privind stabilirea tarifelor pentru închirierea unor spaţii aflate în administrarea Centrului Cultural Judeţean Harghita  

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
I. 1. Centrul Cultural Judeţean Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc,  B-ld. Timişoarei, nr. 4, judeţul Harghita, având contul nr. RO02 TREZ 3512 1G331900 XXXX, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc şi codul fiscal nr. 8575187, prin reprezentantul său legal manager Ferencz Angéla în calitate de ADMINISTRATOR (LOCATOR)
şi
I. 2.___________________________________ cu sediul/domiciliul în localitatea _____________ str.___________ nr. ____ jud. __________  reprezentat prin _________________ în calitate de _________ legitimat cu ___________ telefon _________, cod fiscal _________, având contul ________________________, deschis la Banca ___________________, denumit CHIRIAŞ (LOCATAR), 
Având în vedere adresa nr._______/_____2018 , precum şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.___/2018 a intervenit prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului
Art. 1. Primul în calitate de administrator închiriază, iar al doilea, în calitate de chiriaş, ia cu chirie __________________ în  Policlinica Stomatologică, din str. Bld. Timisoarei nr.4 , Miercurea Ciuc, Centrul Cultural Judeţean Harghita. 

III. Durata contractului 
Art. 2. Prezentul contract de închiriere este valabil pentru data de________ ___________________.

IV. Valoarea chiriei aferente spaţiului
Art. 3. Valoarea chiriei este de _________ lei, calculată conform Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. ______/2018 al Consiliului Judeţean Harghita.

V. Condiţii şi termene de plată
Art. 4 Plata se face prin virament bancar, în contul Centrului Cultural Judeţean Harghita nr. RO02 TREZ 3512 1G331900 XXXX deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, sau la caseria instituţiei.
VI. Drepturile şi obligaţiile părţilor
	
VI.1. Obligaţiile administratorului
Art. 5.1 Administratorul se obligă să predea spaţiul cu dotările aferente în starea corespunzătoare folosinţei, conform inventarului din Anexa nr.1 la prezentul contract.
	
VI. 2. Obligaţiile chiriaşului
Art.6.1 Chiriaşul se obligă:
să achite contravaloarea chiriei conform art.4;
să folosească în mod corespunzător bunurile din inventarul spaţiului închiriat, instalaţiile electrice şi sanitare;
la expirarea contractului să restituie bunurile primite, în starea în care   le-a primit;
să respecte destinaţia spaţiului primit;
să nu schimbe evenimentul pentru care a închiriat spaţiul, sub sancţiunea plăţii de daune de interes pentru prejudiciile de imagine aduse Centrului Cultural Judeţean Harghita estimate la 10.000 lei;
să asigure şi să obţină toate avizele şi autorizaţiile legate aferente evenimentului organizat.
Art. 6.2  Orice daune provocate vor fi suprtate de către chiriaş.

VII. Condiţii de acces în spaţiu a chiriaşului
Art. 7. Cheia spaţiului se va preda chiriaşului de către administrator înaintea începerii evenimentului, cu cca 1-2 ore pentru ai permite să-şi pregătească evenimentul cu materialele şi aparatura personală.

VIII. Încetarea contractului
Art. 8. Contractul încetează la expirarea termenului pentru care a fost încheiat.

IX. Subînchirierea 
Art. 9. Pe toată durata contractului, chiriaşului îi este interzisă subînchirierea în totalitate sau parţial, către terţi a bunurilor închiriate.

X. Modificarea prevederilor contractuale
Art. 10. Orice modificare a prevederilor prezentului contract se face prin act adiţional.

XI. Forţă majoră
Art. 11. Oricare dintre părţi este exonerată de răspunderea privind neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor sale, în cazul apariţiei unui caz de forţă majoră (definit în spiritul prevederilor Codului Civil) - notificat în condiţiile legii.

XII. LITIGII
Art.12. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere, se vor soluţiona pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti de drept comun.
	Prezentul contract s-a încheiat astăzi, _____________, în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
	Proprietar	Chiriaş
	MANAGER
		Ferencz Angéla						_____________



Miercurea Ciuc______________


PREŞEDINTE								MANAGER
Borboly Csaba							          Ferencz Angéla

