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                                                                                                                     R O M Â N I A 
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                                                                                                    CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI 
                                                               DIRECŢIA EDUCAŢIE CULTURAL SPORTIVĂ ȘI IDENTITATE COMUNITARĂ 
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Anexa nr.4 la Regulamentul de înscriere a copiilor în cadrul Serviciului educaţional before & after school  

Act adiţional nr. ........ la Contractul de Prestări 
 Servicii Educaţionale Before & After School nr. ............ data ........................... 

 
 

Art.1 Încheiat între, 
(1)DIRECŢIA EDUCAŢIE CULTURAL SPORTIVĂ ȘI IDENTITATE COMUNITARĂ - SERVICIUL EDUCAŢIONAL BEFORE 

& AFTER SCHOOL cu sediul în orașul Voluntari, Str. Tudor Vladimirescu, nr.40, Judeţul Ilfov, CIF: 18402914, deschis la 
Trezoreria Ilfov, reprezentată prin Director Oprea Mariana în calitate de PRESTATOR; 

şi 

(2)Dl/D-na. ……………………………………………………………….. având domiciliul în: 
Ţara ……..........…...... Localitatea ....….......................... str. ……………….…. nr. …. bl. .... ap..…….. 
şi cu rezidenţă în localitatea …………...……………………. str. ………………….…….…. nr. …. bl. 
.... ap...……., posesor al B.I./C.I. (Paşaport) seria ……………... nr. …...., având 
CNP……………………….…………………, în calitate de părinte/reprezentant legal al minorului 
………………………………….., având CNP …………..…………………………. în calitate de 
BENEFICIAR; 

Art.2 Ţinând cont de prevederile Contractului de prestări servicii educaţionale tip ”Before şi 
After School” nr. ......... din data .............................., părţile au convenit la încheierea prezentului act 
adiţional, după cum urmează: 

Art.3 În prezentul act adiţional următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a)vacanţă – Perioada de odihnă acordată elevilor, conform prevederilor legale și al Ministerului Educaţiei 

Naţionale; 
b)zi – zi lucrătoare; an – an școlar conform prevederilor Ministerului Educaţiei Naţionale; săptămână – 5 zile 

lucrătoare Luni – Vineri; 
Art.4 Pe perioada vacanţei, numitul ……………...........................…………....…………………, fiul/fiica lui 

…………………………….. și al lui…………………………………… cu datele de identificare descris la Art.1 alin.2, va 
beneficia de serviciile DIRECŢIEI EDUCAŢIE CULTURAL SPORTIVĂ ȘI IDENTITATE COMUNITARĂ - SERVICIUL 
EDUCAŢIONAL BEFORE & AFTER SCHOOL de la data de 14 iunie 2022 până la data de 29 iulie 2022. 

Art.5 Preţul convenit pentru prestarea serviciilor descrise în contract, este de 837,00 lei/lună. 
Art.6 (1) La solicitarea expresă a BENEFICIARULUI se va asigura transportul copilului contra cost. Transportul 

unui singur copil de la domiciliu la unitatea de prestări servicii educaţionale tip Before și After School și înapoi la domiciliu 
este în valoare de 14 lei/zi. 

(2) Pentru transportul de la domiciliu la unitatea educaţională sau în sens invers se plătește 7 lei. 
(3) În cazul în care copilul înscris în programele educaţionale, lipsește motivat de la programul în care este înscris 

și nu beneficiază de transport, se va restitui suma alocată acestui serviciu, pentru ziua/zilele respective. 
Art.7 Pe perioada de vacanţă programul se poate modifica în funcţie de necesităţile BENEFICIARULUI, urmând a 

fi configurat pe zile lucrătoare sau săptămâni. 
Art.8 Plata serviciilor se vor face anticipat cu 5 zile înainte de începerea programului, cel mai târziu în prima zi de 

prezenţă a copilului. 

Art.9 Prezentul act adiţional face parte integrantă din Contractul de Prestări servicii educaţionale 
before şi after school nr. ................. din data ...........................,  conţine 1 (una) pagină şi a fost încheiat în 

două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
Art.10 Prevederile prezentului act adiţional intră în vigoare la data semnării, celelalte prevederi ale contractului 

rămân neschimbate. 
 
 
 

                                 PRESTATOR                          BENEFICIAR, 
                                   DIRECTOR                                                                                                             Părinte/Reprezentant Legal 
 
 
                               Oprea Mariana                                                                               Dl/D-na. ………………………………………….. 
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