
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIa ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

(CONTRACT DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE

nr. 10411 07082018

CAP 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI şi AGREMENT BUCUREȘTI, cu sediul în Bucureşti, str. Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.
3 B. Sector |, telefon/fax 021/222.84.19, cod umic de inregistrare fiscala 14008514, cont trezorerie

ROS7TREZ70121G335000XXXX deschis la Trezoreria sector|, reprezentată legal prin domnul Director General Marius Albișor,

sarite contractantă denumită ASOCIAT PRIM;

S.C. HH WORLD CAFE SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Barbu Văcărescu, nr.14, bloc 7 sc. A, etaj 4, apt.15, cam |
, înregistrată

'a Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2253/2013, cod unic de îregistrare fiscală RO31266020, reprezentată prin Dorul
3ourghal Mazen, parte contractantă denumită ASOCIAT SECUND.

Denumiţi în cele ce urmează, împreună „Asociații/Părţile” și fiecare separat „Asociat/Parte””, de comun acord:

Având în vedere că:

Asociatul Prim este titularul dreptului de administrare asupra terenului din Parcul Herăstrău, și în conformitate cu prevederile

Regulamentului de Organizare și Funcționare are printre atribuții, „valorificarea patrimoniului public încredințat”.

În conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul de Organizare şi Funcționare în vederea realizării de venituri extral etare

ALP.A.B. poate organiza în unitățile din administrare, activități care se contribuie la agrementul și distractia vizitatorilor î

solaborare cu instituții publice și private. În același scop A.L.P.A.B. poate încheia contracte de asociere care prezintă interes comun

în legătură cu scopul instructiv — educativ al publicului și de agrement”.

În temeiul:

-  Prevederilor an. 6 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Lacuri, Parcuri și
Bucureşti astfel cum a fost aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 305/2013,

-  Prevederilor art. 251 —256 Codul Comercial privind asocierea în participațiune,

- Dispoziţiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publicășiregimul juridic al acesteia,

- Dispoziţiile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală.

+u hotărât încheierea prezentului contract de asociere denumit în continuare „Contractul”' cu respectarea următorilor termeni și

condiții

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie asocierea în vederea exploatării în comun a terenului din Parcul Regele i
1 (fos

Herăstrău Vechi — intrarea Charles de Gaulle), administrat de ALPAB și identificat în Anexa | la contract, în vederea amplasări

nui mini tren expres electric ecologic de agrement pentru copii. fară șine. pe o suprafață de 18 mp, perimetru in care va stationa
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mini trenul expres și o cabină din PVC cu rol de gheretă pază/ punct închiriere trenuleț incasare cv/plimbare, în scopul împărţirii

beneficiilor rezultate, conform contribuției Părților în cadrul asocierii. Precizam ca activitatea care face obiectul prezentului

contract se va desfasura pe parcursul unui traseu de aproximativ 500 mol., conform descrierii legendei din Anexa |

CAP. III DURATA CONTRACTULUI

Art. 3,1. Durata prezentului contract este de 3 ani şi intră în vigoare la data semnarii contractului de catre ambele Parti. La

încheierea perioadei stabilite, Contractul încetează de plin drept, cu excepția cazului în care Părţile convin prelungirea axcestuia

prin Act Adițional. Prelungirea acestei perioade se poate face la solicitarea părţii interesate, cu cel puțin 60de zile înainte de

expirarea termenului contractual și numai în condițiile îndeplinirii cumulativă a următoarelor condiții:

a. Asociatul Secund a achitat sumele datorate Asociatului im la termenele convenite;

>. Asociatul Secund a respectat, fără excepții, toate celelalte clauze contractuale;

-. Asociatul Secund nuse află în procedură de dizolvare ori lichidare, după caz:

d. Asociatul Secund nu se află în procedură insolvenței:

Asociatul Secund prezintă dovada solvabilități:
* Asociatul Secund nu şi-a modificat, pe parcursul derulării contractului de asociere, profilul/obiectul de activitate în raport cu cel

avut la data semnării contractului;

4 Asociatul Secund este de acord cu modificarea contravalorii sumei minime datorate (prin negociere), în situația în care

lucru este impus de modificările legislative.

CAP.IV. CONTRIBUŢIA PĂRȚILOR

Contribuția fiecărei părți constă în:

ri.4.. Asociatul Prim pune la dispoziție:

+) Dreptul de folosință al terenului descris la Cap2.

5) Contribuția Asociatului Prim în cadrul asocierii va reprezenta 20% din profit şi o cota de participare la pierderi de 0%.

Predarea — primirea se va realiza prin proces — verbal încheiat între părţi, care va constitui Anexa nr. 2 la Contract și se va realiza

în maxim 30 de zile de la semnarea Contractului.

Art.4.2. Asociatul Secund aduce aport:

2) Asigurarea în integralitate a resurselor financiare necesare amenajări, dotării operării şi întreținerii terenului exploatat

) Contribuția Asociatului Secund în cadrul asocierii va reprezenta 80%din profit si o cotă de participare la pierderi de 100%.

:) Asociatul Secund își asuma expres cotele de profitși respectiv pierderi menționate la art. 42.b)

d) La expirarea perioadei contractului terenul se va aduce la starea inițială, iar Asociatul Secund are obligația să ridice de pe terenul

ALPAB trenulețul şi cabina
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CAP V DISPOZIȚII FINANCIARE

Art. 5.1..Prin prezentul Contract, AsociatulPrim va primi o cotă din asociere în suma de 1600 lei lunar. Plata cuantumului

lunar se va plati cel mai tarziu pana la data de 10 ale lunii pentru luna în curs, în contul de trezorerie nr.

ROSTTREZ70121G335000XXXX deschis la Trezoreria sector 1. In cazul în care Asociatul Secund solicita bransarea la utilitari

si exista posibilitate de racordare în zona respectiva, acestea vorfi fecturate de Asociatul Prim lunar, cel tarziu pana la data de 20

ale lunii urmatoare pentru luna anterioara, si achitate de catre Asociatul Secund in urmatoarele conturi

energie electrică se va încasa în contul :

RO74TREZ24G675000200103X — TREZORERIE SECTOR 1

apa/eanal se va încasa în contul :

ROYOTREZ24G675000200104X— TREZORERIE SECTOR 1

Art. 52. Prin prezentul Contract Asociatul Prim va primi anual o cota procentuală de 20% din profitul realizat din asociere

Art.5.3. Contabilitatea asocierii se va efectua în conformitate cu legislația în vigoare şi va cădea în sarcina Asociatului Secu!

care va administra asocierea.

Art. 5.4, Rezultatele financiare parțiale ale prezentei asocieri se vor stabili anual, cel târziu la data de 25 ianuarieale anului

următor, cand va avea loc o regularizare a plațilorîn conformitate cu profitul brut aferent asocierii, diferența urmând a fi achitată în

contul Asociatului Prim în termen de 10 zile de la emiterea facturii de reglare. La calcului profitului brut aferent asocierii nu se vor

considera casi cheltuieli deductibile urmatoarele:

a) Cota de profit din asociere (19.200 lei= 1600leix12luni):

b) Cheltuieli de protocol:

c) Cheltuielile cu impozitul pe profit/venit datorat:

d) Dobanzile, majorarile de întărziere, amenzile, confoscările și penalitați

s) Cheltuieli de sponzorizare;

d Cheltuieli privind dobanzile;

) Orice altă cheltuială care nu priveşte asocierea.

Art.5.5. In situatia în care în urma regularizarii suma cotelor de profit datorate de catre Asociatul Secund Asociatului Prim este mai

mica decat suma avansurilorplatite de catre Asociatul Secund Asociatului Prim, diferenta va fi retinuta de catre Asociatul Prim ca

penalizare pentru neatingerea obiectivelorsi rezultatelor

financiare asumate prin plata avansurilor.

Art.6. Pentra plata cu întârziere a sumelor datorate Asociatul Secund va plăti penalități de 0,5% zi de întârziere. Acestea se vor

calcula incepind cu prima zi de depasire a scadentei inscrise pe factura. Cuantumul penalităților nu poate depăși cuantumul

debitului datorat
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CAP VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.6.1. Obligațiile Asociatului Prim

Asociatul Prim se obligă:

:) Să pună la dispoziţia asocierii dreptul de folosință a terenului din Parcul Regele Mihsi | (fost Herăstrău Vechi — intrarea Charles

de Gaulle), în suprafață de 18 mp plus un traseu pe alee de aproximativ 500 ml., conform descrierii legendei din Anexa 1. „teren pe

care ALPAB îl ine în administrare

Art.6.2. Obligațiile Asociatului Secund

Asociatul Secund se obligă și declară:

a) Obtinerea tuturor autorizațiilor/avize/acorduri prevăzute de legislația în vi oare necesare pentru desfăşurarea activității

b) Administrarea terenului conform scopului pentru care a fost încheiat prezentul contract, în perimetru descris în anexa1
€) SA ocrotească bunurile şi interesele Asociatului Prim:

d) Să nu concesioneze drepturile şi obligațiile rezultate din acest contract unei terțe persoane, fără acordul prealabil, scris, al

Asociatului Prim;

*) Să ridice pe cheltuiala sa, în termen de 10 zile de la încetarea contractului de asociere cabina amplasată și trenulețul de pe terenul

Asociatului Prim:
O) Să suporte eventualele amenzi primite de la organele de stat pentru activitatea desfăşurată, în locația ce aparține Asociatului

Prim;

2) Să asigure cu mijloace proprii paza spațiului și a bunurilor care fac obiectul prezentului contract de asociere în participațiune:
În) Să curețe șisă întrețină spațiul folosit în prezentul contract conform anexei nr 1

) Se obligă să depună toate diligențele necesare și manageriale pentru constituirea de prol

Î) Redă curatşi aduce la starea iniţială locul şi perimetrul de desfășurare al activității descrise la Art.2. la finalul contractului

k) Își asumă întreaga responsabilitate pentru eventualele incidente produse pe perioada desfăşurării contractului, pe suprafata

mentionata la Art 2.1 din contract;

Î) Să respecte regulile și normele impuse de ALPAB;

m) Să asigure buna funcţionare a contractului, să respecte și să răspundă pentru toate prevederile legale aferente activităților

desfăşurate;

a) Să folosească terenul numai conform destinaț stabilite;

0) Să asigure organizarea şi conducerea acti entuluiităiilor ce fac obiectul prezentului contract, sa asigure profitabilitatea

contract;

p) Să-şi achite obligațiile la termenele stabilite în contract;

q) Să țină evidența contabilă

r) Să depună lunar deconturile privind veniturile obtinute din asociere care fac obiectul prezentului contract, respectiv a

inctă pe asociere;

cheltuileilor inregistrate aferente asocierii, insotit sociatulde fisele analitice ale venituirilor, respectiv ale cheltuielilor asocierii
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Secund este obligat să depuna trimestrial balanța contabilă sintetică, insoțita de balanta analitica pe asociere. De asemenea este

obligat să depună o copie a bilanţului contabil

în
termen de 10 zile de la depunerea sa la A.N.A.F.

s) Să garanteze pentru evicțiune şi viciile ascunse ale lucrurilor aduse ca aport

Art.6.3. În relațiile cu terții, răspunderea pentru obligațiile contractuale asumate de asociere revine în exclusivitate Asociatului

Secund.

CAP VII. DREPTUL LA PROPRIETATE

Art.7.1. Asupra bunurilor şia valorilor care prezintă contribuţia, conform Art.4 la realizarea asocierii ce face obiectul prezentului

contract,asociații își păstrează dreptul de proprietate.

Art.1.2, Fiecare parte este recunoscută ca deplin proprietar asupra sumelor de bani repartizate cu titlu de beneficii.

CAP VIII. CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA ASOCIERII

Art.8.1. Asocierea va fi condusă şi administrată de Asociatul Secund. Asociatul Prim va avea un control deplin asupra activitățiilor

desăşurate de către asociere, astfel:
Art.8.2. Asociatul Prim va avea un control deplin asupra activitățiilor desăşurate de către asociere, astfel

a) Se va deplasa pe teren în vederea verificării activităților care se desfăşoară pe suprafața de teren menționată la ar

asmenea are dreptul de a verifica încasările realizate în decontul unei perioade.
b) Va controla decontul de venituri şi cheltuieli, balanțele contabile sintetice și analitice, precum şi bilanțul contabil pe care

Asociatul Secund le va depune la sediul ALPAB în termenele prevăzute la 62 litr.

CAP.IX. FORȚA MAJORĂ

91. În caz de forta majora Parle sunt exonerate de orice raspundere pentru neindeplinirea obligatiilorca urmare a producer
acestui eveniment, în conditiilor art.1351 si 1634 din Noul Cod Civil.
9.2. Forta majora reprezinta acel eveniment produs independent de vointa Partilor. imprevizibil, insurmontabil, intervenit dupa

ntrarea in vigoare a Contractului care impiedica partile sa-si indeplineasca obligat le asumate, total sau partial. Cazul de forta

majora va fi certificat în conformitate cu legislatia în vigoare.

9.3. Partea aflata în caz de forta majora va notifica celeilalte parti atat aparitia, cat si încetarea evenimentului în termen de 5 zile

Lipsa notificarii în termen a evenimentului de catre Partea aflata intr-o situatie de forta majora o exonereaza de raspundere doar

daca a fost în imposibilitate de a notifica.

9.4. In cazul în care evenimentul de forta majora dureaza o perioada mai mare de 12 luni sau daca acest eveniment impiedica prin

consecintele sale majore derularea în continuare a prezentului contract, oricare dintre Parti poate solicita incetarea acestuia, urmand

ca Partile sa se intalneasca de indata ce conditiile permit pentru a discuta posibilitatea continuarii prezentului Contract sau

modalitatea de incetare a asocierii si distribuirea profitului
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CAP X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.10.1. Prezentul contract încetează înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat în una din urmatoarele situații:

a. prin acordul Partilor exprimat print-un actaditional: £
b în situația prevazută la art. 9.4;
e. prin reziliere în condițiile cap..XI.

Art.10,2. Incetarea Contractului indiferent de cauză nu exonereaza Partile de executarea obligatiilor nascute pana la data incetarii

Contractului, inclusiv. *

CAP.XI REZILIEREA CONTRACTULUI / RASPUNDEREA CONTRACTUALA

AFt-I.1. Neexecutarea de catre Asociatul Secund partiala sau integrala a obligatiilor ce îi revin prin prezentul contract atrage

rezilierea de drept a contractului, fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti si fara punere in întarziere, in urma

notificarii scrise prealabile transmisa de Asociatul Prim în care va fi indicata obligatia neindeplinita si data de la care contractul se

considera incetat. Rezilierea contractului atrage evacuarea imediata a Asociatului Secund care, daca nu este realizata de buna-voie,

va fi realizata fara somatie, prin fortele proprii ale Asociatului Prim, fara a mai fi nevoie de organele de sta
Art.11.2. În cazul rezilierii de drept a contractului conform art. 11-1., Asociatul Prim are dreptul de a retine sumele primate

conform art. 5.1. de mai sus,

CAP XII. LITIGII ŞI LEGEA APLICABILĂ

Art12.1. Eventualele litigii care vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu executarea contractului, inclusiv cele referitoare

a validitatea, interpretarea, excutarea sau desființarea acestuia vorfisoluționate pe cale amiabilă, după o prealabilă notificare.

Art.122, Litigiile nesoluționate amiabil se vor soluţiona de către instanțele de drept comun aflate pe raza Municipiului Bucureşti

CAP XIII. NOTIFICĂRI

Art.13. Toate notificările și toată corespondența dintre Părţi în baza prezentului Contract va fi făcută în scris și transmisă prin

orice mijloc de comunicare ce asigura transmiterea textului, precum si confirmarea primirii acestuia. Notificerile vor fi transmise

Partii in cauza la adresele mentionate laar. 1

Art.132, Partile se obliga sa se notifice reciproc in cel mai scurt timp în cazul in care iau act de oricefapt din partea unor terti ce ar

putea afecta derularea prezentului Contract sau ar avea ca efect prejudicierea imaginii celeilalte Parti, a activitatii si a scopului

Asocierii.

CAP XIV. DISPOZIȚII FINALE

Art.14.1. Completările şi modificările aduse Contractului nu sunt valabile si opozabile intre Parti decat daca sunt facute prin A

Aditional.
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Art.14.2. Asociatul Secund nu va cesiona drepturile și obligaţiile ce îi revin în baza prezentului contract unei terţe persoane fără
acordul Asociatului Prim.

Art.14.3. Data la care Contractul produce efecte este data semnarii sale de catre ambele Parti

Incheiat astazi 07.08.2018 în 2 (doua) exemplare în original, cate 1 (unu) pentru fiecare Parte.
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GREMENT

ACT ADITIONAL ar.| din data de

La contractul de asociere în participațiune nr. 10411/07.082018

Încheiat între:

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURIȘI AGREMENT BUCUREŞTI, cusediul în București,

str. Şos. Bucureşti- Ploieşti, nr. 8 B, sector1, telefon/fax 021/222.84.19, număr de înmatriculare cod

fiscal 14008314, reprezentată prin domnul director general Marius Albisor, parte contractantă

denumita ASOCIAT PRIM;

și

SC. HH WORLD CAFE SRL,cusediul în Str. Barbu Văcărescu, Nr.44, Bl. Sc.A, Ft.4. Ap.l5.

Camera 1. Sector 2, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr.

J40/2253/2013, cod unic de înreş

Mazen. în calitate de ASOCIAT SI

rare fiscală RO31266020, reprezentată prin domnul Bourghal

CUND

Prin care, parțile contractante au decis modificarea contractului de asociere în participatie ar.

10411/07.08.2019, având la bază solicitarea nr.10755/07.08.2019, astfel:

Art. 1. Se modifică preambulul contractului în sensul că părțile contractante sunt:

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI. cu sediul în Bucureşti,

Şos. Bucureşti- Ploieşti. nr. 8 B, sector1, telefon/fax 021/222.84.19, numărde înmatriculare cod fiscal

14008314, reprezentată prin domnul director general M;

ASOCIATPRI
Albisor, parte contractantă denumită

și

SC BEST WORLD SRL.cu sediul în Str. Poştașulu r.4, Bl. 10, Sc4, Etaj 9, Ap. 170, Sector 3,

Bucureşti, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerțului sub nr. J40/5188/30.04.2014, cod

unic de înregistrare 33114575, reprezentată legal prin Administrator

—
domnul Bourghal Mazen , în

calitate de ASOCIAT SECUND,

uni”
VW

CACURI|

,iaa07 aurolă
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Art. 2. Celelalte clauze contractuale, care nu vin în contradicție cu modificările menționate în

prezentul act adiționalnr. 1, rămân neschimbate;

Art. 3.Prezentul act adițional a fost încheiat în două exemplare originale, cu acceaşi valoare juridică,
câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Asociat Prim Asociat Secund Cedent Asociat Secund

SC BEST WORLD SRL
Administrator

Director Economic

Mopica
Coban

7

alrViza CFP.
Șef Serviciu Financiar Buget

Simona Pîrvu

|usTănoni

Şef Serviciul Venituri
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREȘTI

ACT ADITIONAL nr. 2 din data de __ ADMINISTRAȚIA LACURI
La contractul de asociere în participațiune nr. 10411/07.08.201

PARCURI ȘI AGRI ICUREŞTIPSPEE „m
Încheiat între:

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. Şos.

Bucureşti- Ploieşti, nr. 8 B, sector 1, telefon/fax 021/222.84.19, cod de inregi

or. parte contractantă denumita ASOCIAT PRIM;

rare fiscala 14008314, reprezentată prin

domnul director general Marius Al

şi

SC BEST WORLDSRL,cu sediul în Str. Av. RaduBeller, Nr.4, Sector 1, București, înregistrată la Oficiul Național al

Registrului Comerțului sub nr. J40/5188/30.04.2014, cod unic de înregistrare fiscală 33114575, reprezentată legal prin

Administrator - domnul Bourghal Mazen, în calitate de ASOCIAT SECUND

Prin care, parțile contractante au decis modificarea contractului de asociere in participatie nr. 10411/07.08.2019,

având la bază solicitarea nr.12302/12.09.2019 si Planul de Afacerinr. 13335/03.10.2019, astfel:

Art. 1. Cap. II Obiectul contractului art. 2.1. se modifică şi va avea următorul conținut:
Obiectul contractului îl constituie asocierea în vederea exploatării în comun a:

1. Terenului situat in Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău Vechi — intrarea Charles de Gaulle) - Anexa |

la contract, teren aflat in administrarea ALPAB, în vederea amplasării unui mini trenuleț expres electric
ecologic de agrement pentru copii, fără şine, pe o suprafață de 18 mp, perimetru în care va staționa mini

trenulețul precum și o cabină PVC cu rol de gheretă pază punct închiriere trenuleyîncasare c/v

plimbare. Precizăm că activitatea se va desfășura pe aleile betonate, pe parcursul unui traseu de

aproximativ 500 ml, conform descrierii legendei din Anexa 1

Terenului din Parcul Regele Mihai| (fost Herăstrău Nou — zona Roata Mare) - Anexa IA la contract,

teren aflat in administrarea ALPAB, în vederea amplasării unuimini trenuleț expres electric ecologic

de agrement pentru copii, fără şine, pe o suprafață de 18 mp, perimetru în care va staționa mini

trenulețul precum și o cabină PVC cu rol de gheretă pază punct închiriere trenulețîncasare c/v

plimbare. Precizăm că activitatea se va desfăşura pe aleile betonate, pe parcursul unui traseu de

aproximativ 700 ml, conform descrierii legendei din Anexa 1.

Predarea terenurilor se va face în baza unor procese verbale de predare — primire cu reprezentanții A.L.P.A.B..

care se constituie anexe la contract.

Art2. Cap. IN Durata contractului art. 3.1. se modifică și va avea următorul conținut:
Durata prezentului contract este de 3 ani și intră în vigoare începând cu data semnării de ambele parti. La

încheierea perioadei stabilite, contractul poate fi prelungit prin act adițional cuo notificare prealabilă a oricăreia dintre

pari. respectiv cu 30 de zile înaintea dateide expirare a prezentului contract în următoarele condiț

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
Sos Bucureşti

—
Ploieşti, ar. SB, Sector |, Bucureşti



CONSILIUL GENERALAL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

a. Asociatul Secund a achitat sumele datorate Asociatului Prim la termenele convenite;

b. Asociatul Secund a respectat, fără excepții, toate celelalte clauze contractuale;

c. Asociatul Secund nu se află în procedură de dizolvare ori lichidare, după caz;

d. Asociatul Secund nu se află în procedura insolvenței;

e. Asociatul Secund prezintă dovada solvabilității;

f. Asociatul Secund nuşi-a modificat, pe parcursul derulării contractului de asociere, obiectul de activitate în raport cu

cel avut la data semnării contractului.

Art3. Cap. IV.Contribuția parțilorse modifică şi va avea următorul conținut:
An. 4.1. Asociatul prim pune la dispoziii

a). Dreptul de folosinta exclusiva asupra terenurilor în suprafata de |8mp fiecare situate în Parcul Regele Mihai 1

(fost Herăstrău Vechi — intrarea Charles de Gaulle) si Parcul Regele Mihai | (fost Herăstrău Nou — zona Roata Mare) ,

asa cum au fost identificate conform Anexa 1, Anexa IA.

Art.4.2. Asociatul Secund aduce aport

a). Asigurarea în integralitate a resurselor financiare necesare amenajării, dotării operării şi întreținerii

terenurilor exploatate:
b). La expirarea perioadei contractului terenurile se vor aduce la starea initiala, iar Asociatul Secund are

obligatia sa ridice depe terenurile ALPAB trenuletele si cabinele.

Art.4. Cap. V Dispoziţii Financiare se modifică şi va avea următorul conținut:
„Cap. V Condii

Art51. a) Asociatul Secund are obligația achitării către Asociatul Prim a unei cote procentuale de 20% din

și modalități de împărțire a rezultatului asocierii:

profitul brut rezultat din activitatea desfăşurată în baza prezentului contract. Contravaloarea beneficiilor din asociere

pentru lunaîn curs, se va achita cel mai târziu până la data de 10 ale lu , această dată reprezentând ziua în care suma

aferentă plătită să fie în contul Asociatului Prim. Astfel, având în vedere că potrivit dispozițiilor art. 6.2 lit. h), Asociatul

Secund se obligă să depună toate diligențele necesare şi manageriale pentru ol erea deprofi, acesta se va asigura că

beneficiile asocierii vorfi suficiente în așa fel încât beneficiul lunar rezultat, cuvenit Asociatului Prim să fie de cel puțin

2.520 lei/lună/locații, ce reprezintă beneficii din asociere.

Contravaloarea beneficiilor din asociere vafi virată în contul: ROS7TREZ70121G335000XXXX;

Contravaloarea penalităților va fi virată în contul RO71 TREZ7015006XXX005079;

Contravaloarea consumului de energie electrică va fi virată în contul RO74TREZ24G675000200103X

Contravaloarea consumului de apa/canal vafi virată în contul RO9OTREZ24G675000200104X

b) Asociatul Secund va evidenția în balanța contabilă pe conturi anali e distincte, toate cheltuielile şi veniturile care

privesc prezenta asociere;

Sos. Bucureşti

—
Ploieşti, ar BB, Sector |, Bucureşti
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREȘTI

e) Rezultatele financiare ale prezentei asocieri se vor stabili anual, cel târziu la data de 25 martie ale anului următor,

odată cu depunerea la sediul Asociatului Prim, a balanței contabile, a deconturilor privind veniturile obtinute din asociere

care fac obiectul prezentului contract, respectiv a cheltuielilor inregistrate aferente asocierii, însoțite de fişele analitice ale

veniturilorsi cheltuielilor asocierii. Dupa stabilirea rezultatelor financiare ale asocierii, va avea loc repartizarea profitului

brut in conformitate culitera (a), cota de 20% din profitul brut urmând a fi achitată în contul Asociatului Prim în termen

de 10 zile de la întocmirea decontului.

La calculul profitului brut aferent asocierii nuse vor considera casi cheltuieli deductibile urmatoarele:

1) Contravaloare benefic in asociere i
lipsă folosință:30.240 lei/an/locaț

2) Cheltuieli de protocol:

3) Cheltuieli cu impozitul pe profi'venit datorat:

4) Dobânzi

potrivit prevederilor legale;

e/ majorările de întarziere, amenzile, confiscările și penalitațile datorate catre autoritatile romane,

5) Cheltuieli privind dobanzile:

6) Cheltuieli de sponsorizare;

1) Orice alte cheltuiala considerata nedeductibila conform Codului cal si/sau altor reglementari legale în

materie;

8) Orice altă cheltuială care nu priveşte asocierea.

Art.5.2. În situatia în care în urma stabilirii rezultatelor financiare, suma cotelor de profit datorată de către

Asociatul Secund este mai mică decât suma platită anual (cu titlu de contravaloare beneficii din asociere) Asociatului

Prim, diferența va fi reținută de către Asociatul Prim ca penalizare pentru neatingerea obiectivelor şi rezultatelor
financiare asumate prin contract;

Art. 5.3. Pentru plata cu întârziere a sumelor datorate Asociatul Secund va plăti penalități de 0,50 % zi de

întârziere. Acestea se vor calcula incepând cu prima zi de depășire a scadenței înscrise pe factură. Cuantumul

penalităților poate depăşi cuantumul debitului datorat

Art. 5. Cap VI. Obligațiile părților se modifică și va avea următorul conținut:

Art.6.1. Obligațiile Asociatului Prim

Asociatul Prim se obligă:

a) Să pună la dispoziția asocierii dreptulde folosință a terenuluidin Parcul Regele Mihai | (fost Herăstru Vechi—

intrarea Charles de Gaulle) în suprafață de 18 mp plusun trascupe alee de aproximativ 500 ml, conform descrieri
legendei din Anexa Iși terenuldin Parcul Regele Mihai 1 (fost Herăstrău Nou — zona Roata Mare) în suprafață de 18 mp

plus un traseu pe alee de aproximativ 700 ml, conform descrierii legendei din Anexa IA.

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
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Art.6.2. Obligațiile Asociatului Secund

a)

b)

o)

d)

o)

m)

m)

9)

p)

9
n

5)

Asociatul Secund se obligă și declară:

Obținerea tuturor autorizațiilor/avize/acorduri prevăzute de legislația în vigoare necesare pentru desfăşurarea

activității:

Sa isi desfasoare activitatea conform scopului pentru care a fost încheiat prezentul contract, în perimetrele

descrise la Cap. 11;

Să ocrotească bunurile şi interesele Asociatului Prim;

Să nu cesioneze drepturile şi obligațiile rezultate

din
acest contract unei terțe persoane, fără acordul prealabil

scris, al Asociatului Prim. În cazul aprobării cesiunii de câtre Asociatul Prim, toate documentele aferente

cesiunii vorfi semnate în prezența celor 3 parti implicate.
Să suporte eventualele amenzi primite de la autoritatile publice pentru activitatea desfăşurată, în locațiile

administrate de către Asociatul Prim;
Să asigure cu mijloace proprii paza spațiilorși a bunurilor care fac obiectul prezentului contract de asociere în

particip ine;

Să curețe şi să întrețină spațiile folosite în prezentul contract conform Cap. II;

Se obligă să depună toate diligențele necesare și manageriale pentru constituirea de profit;
Își asumă întreaga responsabilitate pentru eventualel cidente produse pe perioada desfăşurăi contractului, pe

suprafața menționată la Art 2.1 din contract;
Să ridice pe cheltuiala sa, în termende 10 zile de la încetarea contractului de asociere cabinele amplasate și

trenulețele de pe terenurile Asociatului Prim;

Sa readuca terenurile şi perimetrele de desfăşurare a activitații descrise la Art.2.1. la starea initiala la finaul

contractului.

Să afişeze la vedere un regulament de conduit pentru deplasarea în siguranță, care să nu pună în pericol atât

trecătorii cât și utilizatorii trenulețelor sisa nu obstructioneze accesul vizitatorilor în parc;
Să încheie și să suporte asigurările care cad în sarcina sa, astfel încât să acopere toate riscurile care pot apărea pe

perioada derulării contractului;

Să folosească terenurile numai conform destinaţiei stabilite;
Să asigure organizarea şi conducerea activităţiilor ce fac obiectul prezentului contract;
Să-și achite obligațiile Ia termenele stabilite în contract;
Sățină evidența contabilă distinctă pe asociere;

Să depună trimestrial deconturile privind veniturile obținute din asociere care fac obiectul prezentului contract,

respectiv a cheltuielilor inregistrate aferente asocierii, însoțite de fişele analitice ale veniturilor, respectiv ale

cheltuielilor asocierii. Asociatul Secund este obligat să depuna trimestrial balanța contabilă sintetică, însoțită de

balanța analiticăpe asociere. De asemenea este obligat să depună o copie a bilanţului contabil în termen de 10

zile de la depunerea sa la A.N.A.F.

Să garanteze pentru evicțiune

și
viciile ascunse ale lucrurilor aduse ca aport.

Operator de date cu carueter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

Art.6. CAP X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI — se modificași va avea următorul conțin!
Art.10.1. Prezentul contract încetează în una din urmatoarele situații

a) la expirarea duratei contractului;
b) prin acordul ambelor Pâr

c) în cazul neexecutarii obligatiilor asa cum au fost prevazute în prezentul contract;
d) în situația prevazută la art. 9.4.;
e) în cazul falimentului/desfiintarii uneia sau ambelor parti;
D) prin reziliere în conditiile capXI;
&) lipsa profitabilități asocieri;
h) la deschiderea procedurii insolventei judiciare:

Art.10.2. Încetarea Contractului indiferent de cauze nu exonerează Părțile de executarea obligațiilor născute pânăla data
încetării Contractului, inclusiv

Art.7. CAP.XI REZILIEREA CONTRACTULUI/RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ- se modificaşiva avea
următorul conținut:
Art. Asociatii sunt indreptatiti sa procedeze la rezilierea contractului în urmatoarele situatii:

a) neexecutarea de către unul dintre acestia a obligatiilor contractuale;
b) daca in termen de 30 dezile calendaristice dela data notificarii intentiei de amendare a contractului partile nu

ajung la o intelegere comuna in legatura cu modificarea si/sau completarea acestuia.
Intentia de reziliere a contractului trebuie notificata celeilalte parti in termen de 30 de zile calendaristice de la

data constatarii neindeplinirii obligatiilor contractuale.
Art.11.2. În cazul rezilierii de drept a contractului conform art. 11.1. Asociatul Prim are dreptulde a reţine sumele

primite conform ar. 5.1. lit. a de mai sus.

Art.8. CAP XII. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ — se modifica și va avea următorul conținut:
Art.12.1. Partile contractante vor depune toate eforturile pentrua rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice
neintelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

Art 12.2. In cazul aparitiei unor diferende, partile contractante se vor no

adoptate, precum si cu pr

ca reciproc, în scris, asupra pozitiilor
Are la solutiile propuse pentru rezolvarea disputei respective.

Art. 12.3. Daca dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative diferendul nu se poate rezolva în mod amiabil, fiecare parte
poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti

Art.9. Se introduce CAP. XV. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Art15.1 Părţile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de
date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracterpersonal ale

persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea
deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fărăase limita la

«capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau transferul informațiilor
personale;

informarea în caz de breşă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul
Asociatului Secund nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a
ajuns în atenția acestuia;

« îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

Art.15.2 Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza

legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor,

dh
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încheiat între Părţi. De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este li

corespondentă realizării obiectului principal al contractului
tată la perioada

Art. 15.3 Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți
neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părţile vor lua toate măsurile tehniceşi în
special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză:

+ vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate
sau utilizate datele cu caracter personal;

* vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor
* se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la

datele la care au Drept de acces șică datele cu caracter personal nu potfi citite, copiate, modificate sau
ării și după stocare;

+ se vor asigura cădatele cu caracter personal nu potfi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în
timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care
organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a
datel

* se vor asigura că pot verificașistabili dacăși de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu
caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;

* se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în
conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părţi:

* se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală
+ se vor asiguracă datele colectateîn scopuri diferite potfi prelucrate separat.

Art. 10. Celelalte clauze contractuale, care nu vin în contradicție cu modificările din prezentul act adițional , rămân

neschimbate.

Art. 11 Prezentul act adițional a fost încheiat în două exemplare originale, cu aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru

fiecare parte contractantă.

Asociat Prim Asociat Secund
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

ACT ADITIONALnr. 3 din data de n
La contractul de asociere în participațiune nr. 10411/07.08:201

A LAZURI
A NT SUCUREŞTI,
„d077.

Încheiat între Luna,

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. Şos. Bucureşti-

Ploieşti, nr. 8 B, sector1, telefon/fax 021/222.84 19. număr de înmatriculare cod fiscal 14008314, reprezentată prin doamna

Director General Corina Simona BEGA, parte contractantă denumita ASOCIAT PRIM;

E

SC BEST WORLD SRL,cu sediul în Str. BarbuVăcărescu nr.44, Camera 1, Bl. 7,Sc. A,Etaj 4,Ap. 15, Sector 2,Bucureşti
înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/5188/30.04.2013, cod unic de înregistrare fiscală

RO33114575, reprezentată legalprin Administrator - domnul Bourghal Mazen, în calitate de ASOCIAT SECUND
Ca urmare a cererii SC BEST WORLD SRL înregistrată la sediul A.L.PAA.B. sub nr. 4678/02.05.2022 prin carese

solicită prelungirea contractului de asociere în participațiune nr.10411/07.082018 şi a notei de fundamentare

nr.8433/19.07.2022, părțile au convenit următoarele:

Art. 1. Perioada de valabilitate a contractului de asociere în participațiune nr.10411/07.08.2018 se prelungeşte pe o

perioadă de2ani, începând cu data de 02.11.2022 si până la data de 01.11.2024.

Art. 2. Celelalte clauze contractuale, care nu vin în contradicție cu modificările menționate în prezentul act adițional

nr. 3, rămân neschimbate.

Art. 3. Prezentul act adițional a fost încheiat în două exemplare originale, cu aceeași valoare juridică, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.

Asociat Prim Asociat Secund

A-LP.A.B. SC BEST WORLD SRL.

Director General
Corina Simona BEG,

Administrator
Bourghal Mazen

Director Econoniic
Răzvan Ionuț Niţu

tru legalitate &
uridie, Evidenţa Pati atatdladu

Serviciul Venituri
Mihaela Niță
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