ASOCIAȚIA „ DOMINOU „
STR.EUGENIU CARADA NR. 19
CRAIOVA, DOLJ
Tel 0744636776

e‐mail : asociatiadominou@yahoo.com

Contract de Închiriere
Încheiat astăzi…………………………
Între
ASOCIAŢIA “DOMINOU” cu sediul în CRAIOVA, reprezentată prin d-na ANI
DRĂGHICI, în calitate de preşedinte, posesor al B.I/C.I. seria _____ nr. ______
eliberat de _________________ la data de ______________
Şi
UNITATEA ŞCOLARĂ………………………………………………………, reprezentată
prin d-nul/d-na ……………………, în calitate de director, posesor al a B.I/C.I. seria
______nr. ___________ eliberat de _________________ la data de ______________
Primul în calitate de furnizor (produse închiriate), iar al doilea în calitate de
beneficiar (produse de închiriat) convin închirierea unui număr de.....................produse
de îmbrăcăminte, acestea reprezentând ţinute de absolvire pentru elevii din clase
terminale, constând în robă, eşarfă şi tocă.
1. Termenul de închiriere este de la data de ………………. până la data de
………………. cu posibilitate de prelungire prin acordul ambelor părţi fără modificarea
condiţiilor din prezentul contract.
2. Chiria corespunzătoare perioadei de închiriere este de 17 RON/buc/zi. Plata se
face numerar/instrumente de plată.
3. Părţile au convenit astfel: beneficiarul să plătească furnizorului o sumă în avans,
reprezentând 30% din suma totală, cu titlul de garanţie, la data încheierii contractului.
4. În momentul încheierii contractului s-a plătit de către chiriaş suma de……………
reprezentând avansul meţionat mai sus.
5. Rezilierea contractului se face prin acordul ambelor părţi înainte de termen sau cu
un preaviz de 30 zile calendaristice. În situaţia în care oricare dintre părţi nu respectă
aceste condiţii, va plăti celeilalte părţi despăgubiri în valoare de ………………….
6. Prezentul este un contract ferm însuşit de ambele părţi înainte de data menţionată
la art. 1.
7. Predarea bunurilor se va face pe baza unui process verbal semnat de ambele
părţi.
Obs. Faţă de oferta din prezentul contract poate fi solicitată şi o ofertă opţională
constând într-un pachet format din: esarfa cu sigla institutiei 8,5 RON, diplome
personalizate pentru absolvenţi 2 RON, ecuson cu sigla liceului la un preţ de 5,5 RON.

OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI:
- se obligă să folosească bunurile închiriate conform destinaţiei acestora şi să răspundă
de integritatea lor,
- va preda bunurile la finalul perioadei de închiriere în condiţiile iniţiale preluării lui,
- va restitui bunurile la data expirării contractului sau la rezilierea acestuia înainte de
termen în condiţiile prezentului contract
- va despăgubi furnizorul de eventualele daune produse bunurilor echivalent cu
contravaloarea lor.
OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI:
- furnizorul se obligă să predea bunurile la data stabilită în contract în stare perfectă de
folosinţă
- proprietarul se obligă să asigure chiriaşului bunurile potrivit destinaţiei pentru care au
fost închiriate
- garantează pentru calitatea produselor
Predarea produselor către beneficiar se va face la data stabilită la art.1.
Prezentul contract conţine două pagini şi s-a încheiat în două exemplare, astăzi fiecare
parte intrând în posesia unui exemplar din contract.
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