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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 125/05.12.2019
CONTRACT PRIVIND UTILIZAREA SĂLILOR COMPLEXULUI CULTURAL ,,SF. NICOLAE”
VAMA BUZĂULUI ȘI ALE CĂMINELOR CULTURALE VAMA BUZĂULUI ŞI ACRIŞ
Încheiat astăzi _________________________________,
A. Între:
1. Comuna Vama Buzăului, în calitate de proprietar, adresa sediului: str. Principală, nr.425, jud. Braşov,
cod fiscal 4728300, Trezoreria Săcele, tel/fax 0268.288.505, reprezentată prin primar Tiberiu Nicolae
CHIRILAŞ şi responsabil cultură Hermenean Simona Luminiţa
şi,
2. Dl/d-na…………………………………………………………………...............,
în
calitate
de
utilizator, legitimat/ă prin C.I./B.I seria ......... nr. ..................., domiciliat/ă în localitatea ........
........................................,
str.
.............................................................,
nr.
.........,
judeţul
....................................., telefon ..............................
B. Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constituie utilizarea Căminului Cultural Vama Buzăului / Acriş / Complex
Cultural ,,Sf. Nicolae” Vama Buzăului (sala mare / sala ,,Centenar”) inclusiv anexele, dotările şi utilităţile
acestora pentru data de/pentru perioada ___________________________________.
NOTĂ: referitor la Căminul Cultural Vama Buzăului, nu fac obiectul contractului de închiriere
dotările achiziționate prin contractul de finanțare nr. C0760CM00031570800213/31.08.2016 încheiat
de Comuna Vama Buzăului cu Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România, iar referitor
la Căminul Cultural Acriș, nu fac obiectul contractului de închiriere dotările achiziționate prin
contractul de finanțare nr. C0760CM00021770800349/30.05.2018, încheiat de Comuna Vama
Buzăului cu Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România.
C. Obligaţiile părţilor contractante
1. Obligaţiile proprietarului:
- proprietarul va da spre utilizare sala căminului cultural/complexului cultural cu toate dotările şi utilităţile
conform punctului 4 din Regulament;
- proprietarul va utiliza sala împreună cu dotările şi utilităţile în stare de curăţenie, pe bază de inventar,
fiind trecut inclusiv gradul de uzură acolo unde este cazul;
- proprietarul este obligat să respecte datele de rezervare înscrise în ordinea înregistrării lor;
- proprietarul este obligat să comunice capacitatea sălilor şi anume: capacitatea sălii de la Vama
Buzăului este de maxim 280 de persoane; capacitatea sălii de la Acriş este de maxim 120 de
persoane; capacitatea sălii ,,Centenar” a complexului cultural este de maxim 80 de persoane iar
capacitatea sălii mari a complexului cultural este de 120 de persoane.
2. Obligaţiile utilizatorului:
- se vor respecta prevederile Regulamentului de utilizare a sălilor Complexului Cultural ,,Sf. Nicolae”
Vama Buzăului și ale Căminelor Culturale Vama Buzăului şi Acriş, conform Anexei nr. 1 la H.C.L. nr.
125/05.12.2019;
- utilizatorul este obligat să achite 25% din taxa de utilizare a sălii căminului cultural/complexului cultural
la data încheierii prezentului contract (pentru nunți) și taxa integrală pentru celelalte evenimente, iar în
cazul în care nu va mai desfăşura evenimentul pentru care a plătit rezervarea sălii, suma achitată ca
avans nu i se va restitui;

-

în termen de 3 zile de la data desfăşurării evenimentului, utilizatorul este obligat să efectueze plata
sumei prevăzută în Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 125/05.12.2019 pentru
evenimentul organizat, sumă din care se scade avansul plătit la data rezervării sălii, precum şi plata
pagubelor produse sălii, dotărilor sau utilităţilor sălii, conform valorii acestora înscrise în evidenţele
contabile, la casieria Primăriei comunei Vama Buzăului;
- utilizatorul este obligat să nu efectueze nici o operaţie de amenajare a sălii care ar presupune degradarea
sau deteriorarea pereţilor sau a dotărilor şi utilităţilor sălii, iar în cazul producerii unor asemenea
deteriorări sau degradări, acestea vor fi suportate de către utilizator, şi nu de către firma sau persoana
fizică ce a efectuat amenajarea sălii;
- utilizatorul este obligat să predea sala, împreună cu toate utilităţile şi dotările, pe bază de inventar, în
aceeaşi stare de curăţenie în care le-a primit;
- utilizatorul are obligaţia de a asigura toate produsele şi consumabilele ce vin în sprijinul unei bune
desfăşurări a evenimentului organizat de către acesta.
NOTĂ: utilizatorul sălii căminului cultural/complexului cultural ia la cunoștință faptul că imobilele Cămin
Cultural Acriș, Cămin Cultural Vama Buzăului și Complex Cultural Vama Buzăului nu dețin autorizație
pentru securitate la incendiu, drept pentru care utilizatorul declară, prin semnarea prezentului contract, că
este unicul responsabil și își asumă întreaga răspundere juridică (civilă, penală, patrimonială) ce decurge
din faptul organizării unui eveniment într-un imobil ce nu deține autorizație pentru securitatea la incendiu,
proprietarul acestor imobile fiind absolvit de orice răspundere juridică. La evenimentul organizat de
utilizator nu vor participa mai mult de 200 de persoane.
Utilizatorul ia la cunoștință faptul că la organizarea unui eveniment are obligația legală de a anunța
autoritățile competente (poliție, jandarmi, pompieri, etc.) asupra locației de desfășurare a evenimentului,
precum și data și ora de desfășurare.
Utilizatorul ia la cunoștință faptul că în ceea ce privește organizarea unui eveniment la care se vor servi
mâncare și băuturi, este singurul responsabil în ceea ce privește respectarea normelor de igienico sanitare și
de sănătate publică.
COMUNA VAMA BUZĂULUI,
PRIMAR,
Tiberiu Nicolae CHIRILAŞ

SECRETAR GENERAL,
Adrian Constantin GĂITAN

CONTABIL,
Maria GANEA

RESPONSABIL CULTURĂ,
Simona Luminiţa HERMENEAN

UTILIZATOR,
_________________________
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PROCES VERBAL DE PREDARE / PRIMIRE DOTĂRI ŞI UTILITĂŢI AL CĂMINELOR
CULTURALE/COMPLEXULUI CULTURAL
Încheiat astăzi……………….., pentru manifestarea:………………….........................., susţinută de
către……………………………………..., în sala Căminului Cultural………………………………………… /
sala ………………….. Complexului Cultural Vama Buzăului.
Sala mare/sala ,,Centenar”
 scaune ……… buc;
 mese ……….buc;
 coş gunoi ……… buc;
 becuri ………. buc;
 reflectoare scenă și sală Cămin Cultural Vama Buzăului …….. buc;
 videoproiector și ecran sală Cămin Cultural Vama Buzăului ……… buc;
 cortine scenă sală Cămin Cultural Vama Buzăului ………… buc;
 dotări sonorizare și lumini sală Cămin Cultural Vama Buzăului ………. buc;
 neoane ………. buc;
 draperii/jaluzele ………. buc;
 şi altele.
Camera de lângă sala mare:
 ………………………………………….;
 …………………………………………..
Bucătărie:
 farfurii aperitiv…………..
- scrumiere………………….

farfurii adânci……………
- coşuri fructe inox…………

farfurii friptură…………..
- coşuri pâine inox………….

farfurii desert……………
- linguri……………………..

ceşti cafea……………….
- linguriţe…………………..

farfurioare cafea…………
- furculiţe…………………..

castroane…………………
- cuţite……………cuțite pește…………..

polonice…………………
- linguri mari pt. servire…….

salatiere………………….
– furculiţe mari pt servire…

solniţe…………………..
– tăvi servire inox drept……..

oliviere…………………..
– tăvi servire plastic drept…..

tăvi servire plastic rotunde………….

platou oval inox…………………….

pahare apa…………………………..

pahare vin…………………………..

pahare tărie………………………….

pahare şampanie……………………

căni pentru ţuică de 0,5 l…………..

căni pentru vin de 1 l ………………

căni pentru vin de 1,5l………………

halbe pentru bere……………………

frigider………………………………..

ladă frigorifică………………




aragaz ………………
şi
altele………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………..
Obiecte necesare bucătarului:
 oală inox 50 l…………………………………..
 oală inox 40 l……………………………………
 oală inox 30 l……………………………………
 cratiţă inox 50 l ………………………………..
 cratiţă inox 30 l………………………………….
 cratiţă inox 20 l …………………………………
 cratiţă inox 10 l ………………………………….
 strecurătoare mare inox…………………………..
 polonice mari…………………………………….
 cuţite mari pentru bucătărie……………………….
 oală emailată 30 l ………………………………..
 cratiţă emailată 50 l……………………………..
 cratiţă emailată 40 l…………………………….
 vase plastic:…………………………………………………………
 ligheane zmălţuite…………………………………………………….
 Altele………………………………………………………………………………………
………………………………………………………............................................................
............................................................................................................................................
Beci:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………................
Spaţiu pentru depozitat băutura:………………………………………………………………………
WC-urile: - bărbaţi………………………………………….
- femei……………………………………………
Centrala termică:………………………………………………………………......................................
Stare exterioară a clădirilor:
…………………………………………………….………………………………………………………………
Cheile uşilor de intrare:…………………………………………………………
MENŢIUNI (inventarul s-a predat complet, semnătura)……………….................
(lipsuri constatate la inventar……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
PROPRIETAR,

UTILIZATOR,

