
CONTRACT de închiriere  spa iu evenimente Nr. ….. 
Încheiat ast zi  …………….. 

 
 ASOCIA IA ORTOPRAXIA, str. Sf. Constantin Brâncoveanu 42 (fost  T.Vladimirescu), cod po tal 
550200, F g ra , jud. Bra ov; tel./fax 0268211290; 0740.798366; e-mail: cartea.ortodoxa@gmail.com; 
edituraagaton@hotmail.com, CIF: RO 9682963, Reg.Asoc. si Fund.24/A/2014, cod IBAN RO45 RNCB 0055 
0069 1844 0001 (RON) deschis la BCR-Suc. F g ra ,   în calitate de LOCATOR, pe de o parte, i reprezentat  
prin Ioan Ci mileanu, în calitate de pre edinte i 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUI: . . . . . . . . . .. .,  
cod IBAN . . . . . . . . . . . . . .    . . . ., deschis la Banca  . . . . . . . . . . . . .  . . email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tel. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . ., Reg.Com. . . . . . . . . . . . .  ,   
în calitate de LOCATAR, reprezentat  prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          ., pe de alt  parte, 
        Se încheie prezentul CONTRACT de ÎNCHIRIERE, în urm toarele condi ii: 
 
ART. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI  

Obiectul contractului îl reprezint  închirierea unui spa iu pentru evenimente (sal  de conferin e, 
sal  ateliere sau teras ) în incinta sediului Asocia iei Ortopraxia (str. Sf. Constantin Brâncoveanu 42, 
F g ra ) i, op ional, închirierea de tehnic  i materiale.  
ART.2 TERMENUL CONTRACTULUI  

Închirierea spa iului se face 1-8 ore/zi în intervalul 9-21 i este: 
 ocazional : în zilele ………   …. între orele ………     
 permanent  (de durat ): a) neprogramat, începând cu data ………    ; 

b) program zilnic, s pt mânal sau lunar: ………  ………  ………   începând cu data ……… 
 

ART. 3 PRE UL CONTRACTULUI 
A) Pre ul de închiriere (f r  TVA) al fiec rui spa iu, al tehnicii i al materialelor este afi at pe 

pagina Evenimente de pe site-ul LOCATORULUI (https://www.agaton.ro/evenimente) i 
pe panoul cu anun uri. Plata se face pe baz  de factur /bon, în numerar sau prin virament, în 
contul bancar în lei al LOCATORULUI. În caz de modificare a pre urilor Locatarul este 
informat cu cel pu in 15 zile înainte de intrarea în vigoare a noilor pre uri.  

B) Închirierea de durat  a spa iului se face cu o reducere de pre  de  ……    
C) În week-end tariful este dublu pentru spa ii, nu i pentru tehnic /materiale.  
D) Tariful pentru spa ii include i mobilier (mese, scaune, dulapuri), internet, înc lzire, 

iluminat, prize electrice, ap  din re ea, acces la toalet , co uri de gunoi selectiv. Tehnica 
/materialele se închiriaz  cu proces verbal de predare-primire. 

E) La închirierea ocazional  chiria se pl te te în momentul încheierii contractului.  
F) La închirierea de durat  plata se face lunar, în perioada 1-5 a lunii urm toare. Întârzierile 

de plat  se penalizeaz  cu 0,1% din valoarea de plat  începând din a 16-a zi a lunii 
urm toare. În prima lun  de închiriere se face o plat  în avans stabilit  de comun acord. 

 
ART. 4 DREPTURILE I OBLIGATIILE PARTILOR 
A) LOCATORUL are urm toarele obliga ii:  

a. S  predea locatarului spa iul în stare normal  de folosin .  
b. S  asigure locatarului lini tit  i util  folosin  a imobilului pe perioada închirierii.  
c. Locatorul garanteaz  contra tuturor viciilor imobilului care împiedic  sau mic oreaz  

folosin a lui, chiar dac  nu le-a cunoscut la încheierea contractului, îns  nu r spunde pentru viciile 
aparente la data încheierii contractului pe care locatarul nu le-a reclamat. 
 d. S  asigure protec ia datelor cu caracter personal. 
B) LOCATORUL are dreptul s  intervin  atunci când clauzele contractului nu sunt respectate pentru 
restabilirea ordinii i pentru a preveni incidente sau amenzi.  
C) LOCATARUL are urm toarele obliga ii: 

a. S  achite chiria în cuantumul i la termenul prev zut în prezentul contract.  
b. S  respecte legisla ia în vigoare privind lini tea public , s n tatea i securitatea muncii, 

instala ii electrice i de gaze privind protec ia consumatorului, protec ia mediului (inclusiv colectarea 
selectiv  a de eurilor) si cele privind prevenirea si stingerea incendiilor, interzicerea fumatului în 
oricare din spa ii. S  achite LOCATORULUI contravaloarea amenzilor pl tite din cauza sa. 

c. La închirierea ocazional : s  anun e din timp orele între care î i va desf ura activitatea, 
pentru a nu se suprapune cu activit ile altor locatori i s  completeze într-o condic  aceste ore. 
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d. S  supravegheze participan ii în vederea respect rii regulilor s lilor, a clauzelor contractului 
i pentru a nu deranja activit ile din celelalte s li.  

e. Dup  fiecare eveniment i la încetarea contractului, s  predea locatorului spa iul in stare de 
folosin  si de cur enie a a cum a fost primit. Materialele i tehnica se vor preda înapoi cu proces 
verbal de predare-primire. 

f. S  nu subînchirieze spa iile.  
g. Pentru evenimentele produse din culpa LOCATARULUI (incendii, explozii, inunda ii, 

distrugeri de structur ) lucr rile de repara ii se vor executa pe cheltuiala acestuia, inclusiv ob inerea 
acordurilor i avizelor legale pentru executarea acestor tipuri de lucr ri.  
D) LOCATARUL are dreptul s  monteze firm , afi e/anun uri sau embleme pe fa ada imobilului, cu 
acordul LOCATORULUI (privind m rimea i con inutul acestora), cu plata taxei locale de firm , pe 
perioada închirierii. Firm  se poate monta pentru minim 6 luni de închiriere i program s pt mânal fix. 
Afi e/anun uri sau embleme se pot monta cu 7 zile înainte de data evenimentului. 
E) Drepturi i obliga ii ale p r ilor privind protec ia datelor personale – în cazul 
LOCATARULUI persoan  fizic  (vezi i https://www.agaton.ro/pag/6/#2 ): 
 a) Conform Regulamentul 2016/679/UE privind prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie a 
acestor date, LOCATARUL este informat c : 

1. Sunt prelucrate urm toarele date cu caracter personal ale LOCATARULUI/reprezentantului: nume i prenume, 
adres  po tal , telefon, cont bancar, serie i nr.C.I. 

2. Temeiul prelucr rii datelor personale: încheierea, derularea i încetarea prezentului contract i efectuarea 
pl ii, conform legii (Reg.UE art.6 (1) b i c). 

3. Durata stoc rii datelor personale: durata contractului, dar minim 10 ani în contabilitate, cât prevede legea 
arhiv rii documentelor. LOCATARUL poate renun a oricând la contract.  
 3. Tipuri de prelucrare a datelor personale: colectare i actualizare,  înregistrare, organizare, arhivare/stocare, 
modificare, restric ionare (la cererea persoanei), extragere, consultare, divulgare prin transmitere, combinare, 
structurare, utilizare (conform prevederilor legale), tergere sau distrugere.   

4. Scopurile prelucr rii datelor: scop economic – încheierea, derularea  i încetarea contractului de închiriere. 
 b) Obliga iile LOCATORULUI: 

a1) În cazul folosirii acestor date i în alt scop, LOCATARUL va fi informat înainte care este acest scop i orice alte 
informa ii relevante privind drepturile lui. 

a2) Datele personale nu sunt transferate nici unei firme sau institu ii decât în cazul unor înc lc ri ale legii (la cererea 
unor institu ii ale statului).  

a3) Asigur  accesul securizat la bazele de date personale i numai a persoanelor cu atribu ii în prelucrarea datelor personale. 
a4) Asigur  recuperarea datelor personale în urma unui incident. 
 c) Drepturile LOCATORULUI: 
1. Dreptul de acces la datele personale 
2. Dreptul de a cere tergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – la încetarea contractului 
3. Dreptul de rectificare a datelor (corectarea datelor eronate sau care nu mai sunt la zi) 
4. Dreptul de opozi ie (de exemplu, dreptul de a refuza primirea publica iilor pe e-mail, dreptul de a nu i se crea un 

profil, dreptul de a refuza prelucrarea datelor) – dac  e cazul; 
5. Dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi o copie cu datele personale sau de a le transmite altui operator) 
6. Dreptul de restric ionare a prelucr rii datelor (nu se terg, dar nici nu se utilizeaz ) – la încetarea contractului 
7. Dreptul de retragere a consim mântului prelucr rii datelor personale (dac  legea nu oblig  angajatorul s  le p streze). 
8. Dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP - Autoritatea Na ional  de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal 
9. Dreptul de a fi informat despre ce se întâmpl  cu datele personale, la ce sunt folosite. 
10. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate (de a fi ferit de decizii negative luate f r  interven ie uman ). 
11. Drepturile se pot exercita printr-o cerere scris , semnat  i datat , transmis  la sediul Asocia iei Ortopraxia: Str. 

Sf. Constantin Brâncoveanu 42, loc. F g ra , jud. Bra ov, România, tel: 0740.054256;» 
ART 5 INCETAREA CONTRACTULUI. Contractul înceteaz : 1.la termenul prev zut la art.2; 2.la 
cererea uneia din p r i cu cel pu in o lun  înainte de încetare; 3.sau în cazul nerespect rii clauzelor 
contractuale. Contractul produce efecte pân  la momentul îndeplinirii tuturor obliga iilor p r ilor 
(încetarea contractului nu exonereaz  de datorii p r ile).  
ART. 6 FORTA MAJOR , a a cum este definita de lege, apar  de r spundere partea care o invoc . 
ART. 7 LITIGII. Orice litigii ap rute în leg tur  cu interpretarea sau executarea contractului se vor 
solu iona pe cale amiabil  sau, în caz contrar, prin instan ele judec tore ti. 
ART. 8  Prezentul contract se încheie prin acordul p r ilor, în dublu exemplar, câte unul pentru fiecare 
parte. Modificarea contractului se poate face cu act adi ional semnat de ambele p r i. Acest contract 
înlocuie te orice contract precedent de închiriere între p r i.  
 

LOCATOR        LOCATAR 
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CONDIC  folosire spa ii 
de c tre ………………………… 

 Sala conf.  
 Sala Ateliere 
 Teras  

Data De la 
ora: 

Pân  la 
 ora: 

Total 
Ore Semn tura Tarif 

/or  
Total 
(lei) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



Proces verbal de predare-primire tehnic  / materiale 
Prin prezenta, declar m c  am predat i respectiv am primit urm toarele: 

Aparatul / Materialul Cantitate Nr. zile Tarif/zi 
Tarif/mat. Total (lei) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Asocia ia Ortopraxia       Locatar 
Am predat       Am primit 

          
 
 

Dup  folosire (returnare tehnic  /materiale) 
Locatar        Asocia ia Ortopraxia 
Am predat       Am primit 

 
 
 

 


