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CONTRACT ÎNCASARE TAXA CANTINĂ 

NR ………….. 
Încheiat astăzi .................. 

 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
1.1. …….......................................................................................... în calitate de părinte/tutore al 

preşcolarului …………….………………………………, domiciliat in (localitatea) 
…………………............, str. …………………….. nr. ..............., bloc ................, scara ............, etaj 
........, apartament ......., judeţ/sector ………….....,  , pe de o parte,  

şi 
1.2 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT”1-2-3 » , cu sediul in Suceava , str .Tineretultui , nr 8 A, 

cod fiscal 18252221 ,  reprezentată  prin prof. Nita Niculina  având funcţia de director ,   
 
au convenit să încheie prezentul contract de încasare taxă masă cantină şi regie, cu respectarea 

următoarelor clauze: 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Părintele/tutorele se angajează în mod irevocabil să susţină material preşcolarul 

……………………………..………………………………………………… care serveşte masa la  
Grădiniţa cu Program Prelungit ,,1-2-3” Suceava  

2.2. În scopul prevăzut la pct. 2.1.,  pune la dispoziţia părintelui: 
2.2.1. Situaţia nominală lunară  cu suma de plată şi zilele de frecvenţă efectuate. 

2.3. Suma care face obiectul contractului se poate plăti şi în contul Grădiniţei cu Program Prelungit  din 
municipiul Suceava nr. RO54TREZ5915004XXX005224 deschis la Trezoreria Suceava ,  codul fiscal 
18252221, integral si anticipat.  

 
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
3,1  Părintele se obligă să achite anticipat, la începutul anului şcolar taxa pentru masa in suma de 100 lei, 

în vederea aprovizionării grădiniţei pentru perioada de iarnă, suma ce urmeaza a se regla in ultima 
luna a anului scolar 2016-2017. 

3.2. Părintele se obligă să achite contravaloarea mesei si regiei, a cărei valoare este stabilită prin 
Consiliul de administraţie al unităţii, cel târziu până pe data de 15  a lunii viitoare. 

3.3  Părintele se obligă să achite sumele restante aferente taxei pentru masa prescolarilor in termen de 
30 de zile de la data notificarilor primite, in caz contrar Grădiniţa cu Program Prelungit ,, 1-2-3” va 
trimite o adresa  de înştiinţare către locul de muncă al părinţilor preşcolarilor, pentru retinerea 
sumelor restante din drepturile salariale ale parintilor. 

3.4  In cazul parintilor care nu fac dovada unui loc de munca, plata se face in avans pentru luna in curs, 
pana cel tarziu pe data de 5 a lunii. In cazul neachitarii la termenul stabilit a avansului, Gradinita isi 
rezerva dreptul de a refuza primirea prescolarului in unitate, pana la achitarea sumelor stabilite in 
prezentul contract.             

3.5 Beneficiarul pune la dispoziţia părintelui Chitanţa de încasare şi situaţia cu numărul de zile de 
frecvenţă efectuate. 

3.6 Grădiniţa cu Program Prelungit ,, 1-2-3 ” se obligă să utilizeze taxa percepută în exclusivitate pentru 
achiziţionarea alimentelor şi cota parte care reprezintă regia cantină pentru întreţinerea cantinei. 

3.7  Taxa achitata pentru zilele in care scolarul absenteaza se reporteaza pentru luna urmatoare. 
3.8 Taxele achitate anticipat se restituie in cazul retragerii prescolarului din camin sau in cazul in care la 

sfarsitul anului scolar, suma depusa depaseste suma corespunzatoare zilelor de prezenta ale 
copilului (exceptie de la aceasta prevedere pentru perioada vacantelor scolare). 

 
IV. DURATA CONTRACTULUI 
4.1. Este valabil pe o perioada de un an şcolar, respectiv anul scolar 2016-2017. 
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V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
5.1. Prezentul contract încetează de drept, sau prin intervenţia instanţelor judecătoreşti, în cazul în care 

una dintre părţi: 

 nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate in prezentul contract; 

 nu a achitat taxele în termen de trei luni; 

  rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între    
       părţile contractante, în cazul retragerii preşcolarului;  
 

VI. NOTIFICĂRI 
6.1. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, 

cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul 
poştal primitor pe această confirmare ( în cazul neplăţii timp de 30 de zile). 

 
VII. LITIGII 
7.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii 
lor. 

7.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor 
judecătoreşti competente, după cum urmează: 

      -  în cazul în care restanţele înregistrate la plata taxei pentru masă nu sunt achitate până la sfârşitul 
anului şcolar, Grădiniţa cu Program Prelungit “1-2-3” Suceava va acţiona în instanţă 

       părinţii preşcolarului pentru recuperarea datoriilor. 
 
IX. CLAUZE FINALE 
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 
9.2. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de  2 ( doua )  exemplare , câte unul pentru fiecare 

parte,  astăzi ........................., data semnării lui. 
 
          Părintele preşcolarului,                                                        Gradinita cu Program Prelungit                                                                                                                        
                Nume,Prenume                                                                         ,,1-2-3”  Suceava               
                                                                                                                            
 
                                        
                                                                                                                          Director ,  
      Semnătura………………………                                                             Prof.Nita Niculina  

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


