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CONTRACT DELOCATIUNE [ADMINISTRAȚIA LACURI
PARCURI ȘI AGREM BUCUREȘTIe a nÎncheiat între: : E sl

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURIȘI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în Municipiul București,

Şos. Bucuresti-Ploieşti nr. 8B, sector 1, Cod de înregistrare Fiscală 14008314, reprezentată prin domnul Marius

x,in calitate de Director General, denumită aici”Locator”
și

S.C. HABITRO CONSULTING SRL, cu sediul socialînBucurești, sector 1, Şos Nordului nr. 82 —92,ap. 81

înregistrată la Registrul Comertului Bucuresti subnr. 140/3073/2015, CUI 34225946, reprezentată legalprinD-ul
Corcoveanu Cosmin Cornel, în calitate de Administrator, denumită aici „Locatar”.

ART. 1 -OBIECTUL CONTRACTULUI
Locatorul închiriază locatarului imobilul situat în Bucureşti, Şos. Nordului nr. 114—140, sector1,

Apartament 103B — Complex sat Francez, cu destinația de locuință
Descriere: Apartament 103B, 2 holuri, 3 camere principale, 1 bucătărie, 1 baie, 2 WC,pe o suprafață

locuibilă de 108.21 mp compusă din 97,94 mp construcție (locuință) , 10,57 mp terasăşi144.89 mp grădină.

Dependințe: DA: Terasă: DA; Curte: DA.

ART.2 - DURATA CONTRACTULUI DE LOCAȚIUNE
Imobilul se închiriază peo perioadă de 15 (cincisprezece) ani, începând cu data de 01.09.2019, cu

posibilitatea de prelungire a prezentului contract de locațiune ( denumit "Contract", prin acte adiționale.

ART. 3- CHIRIA ȘI UTILITĂŢI
3.1. Chiria

Costul închirierii este de 1.400 Euro/lună, la care se adaugă plata calculată a tuturor utilităţilor potrivit
prevederilor art.3.2.

Chiria va fi plătită lunar, până la data de 15 ale lunii pentru luna în curs, în contul
ROS7TREZT0121G335000XXXX. deschis la Trezoreria Sector |. Prima plată a chiriei se va efectua la semnarea
Contractului,celtârziu la predarea cheilor.

3.2. Utilităţi
Consumul de utilități iniţial va fi consemnat într-un Proces-Verbal încheiat de reprezentanții împuterniciți ai

părților la predare, respectiv primire, urmând ca reglementarea finală a consumului să se facă la momentul

eliberării spațiului închiriat, iar pe parcursul derulării Contractuluiplata utilităţilor se va efectua lunarși va fi

calculată în conformitate cu tarifele practicate de furnizorii de utilități şi celorlate servicii oferite contra cost, de

locator.

ART. 4- OBLIGAȚIILEPĂRȚILOR

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
a SATE Poieni n DEE Secir 1. Buzurană

Cos cat 1400834
wwww.alpab.ro
SEe



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

4.1. Obligațiile specifice ale Locatarului
4.1.1. Locatarul se angajează :

* Să utilizeze spațiul închiriat în scopul prevăzut în Contract;

«Să achite contravaloarea chiriei la datele scadente prevăzute în Contract:

* Să achite contravaloarea facturilor de energie termică, energie electrică, salubritate, apă-canal la datele

scadente prevăzute în Contract ;

Să monteze pe cheltuiala sa contorși/sau repartitor;
Să încheie contract, în nume propriu, pentru servicii de telefonie, cablu TV internet ete;

Să achite obligațiile fiscale ceîi revin;
Să informeze imediat locatorul asupra eventualelor pagube ce s-ar produce în spațiul închiriat:

« Să permită accesul Locatoruluiînspațiul ce face obiectul prezentului contract, ori de câte ori

impune;
«Să achite contravaloarea lucrărilor de reparație în cazul în care stricăciunea a apărut datorită folosirii

defectuoase a instalațiilor și echipamentelor de către locatar, să achite întreținerea elementelor de

construcții și instalații din interiorul spațiului închiriat. Toate reparațiile datorate folosinţei suntîn sarcina
locatarului

4.1.2. Neutilizarea spațiului în anumite perioade, din motive dependente de Locatar, nu exclude plata chiriei, a

majorărilor ori a altor sume ce-i incubă pentru aceste perioade
4.1.3. La expirarea termenului de închiriere, Locatarul va preda spațiul închiriat prin Procesul Verbal de Predare
— Primire, având obligația de a plăti daunele cauzate ca urmare a det spațiului și/sau dotărilor acestuia,
dacă este cazul. În situația în care cuantumul garanţiei de bună execuție nu acoperă valoarea daunelor cauzate,
Locatarul se obligă să achite diferența valorică, fără obiecțiuni.

4.2. Obligațiile specifice Locatorului:
42.1. Locatorul se angajează să asigure folosința spațiului închiriat conform normelor în vigoare din România. În

particular se va face tot ce este necesar pentru a fi evitate focarele de infecție, incendiu, pană prelungită de

electricitate, apă sau încalzire, cauzate de echipamentele colective.
4.2.2. Următoarele servicii suntoferite de către locator gratuit locatarului

+ monitorizarea accesului în complex al terților 24h/24h;
+ întreținerea echipamentelor de protecție contra incendii

* întreținere şi mentenanţăa părților colectiveși a spațiilor verzi comune.
i

ART. 5- CONDIȚIILE DE LOCAȚIUNE
1. Starea spațiului

5.1.1. Locatarul preia spațiul închiriat ce face obiectul Contractului, liber, în stare bunăși curat
Procesul Verbal de Predare-Primire a spațiului închiriat va fi semnat de către Locator și Locatar în

același timp. cu luareaîn posesie a spațiului.
Procesul Verbal de Predare-Primire. asumat de către părți, se va constitui ca anexă la prezentul Contraci

5.1.2. La data încetării Contractului spațiul închiriat va fi predat în starea în care a fost primit, ținând cont de

uzura morală survenită în decursul utilizării acestuia.
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTII.Err:
5.2. Inspecţia spațiilor

Locatorul sau reprezentantul acestuia va putea inspecta periodic, în baza unui preaviz de 24h, spațiul ce face

obiectul Contractului în scopul:
+ verificării stării generale a imobilului:

* verificării dacă spațiul este folosit potrivit destinaţiei sale;
«verificării stadiului lucrărilor de întreținere şi reparație mai ample prevăzute în sarcina sa au fost asigurate

în totalitate;
e pentru efectuarea inventarierii anuale;

e efectuarii de evaluari, expertize, măsurători topografice etc.

5.3. Lucrări
5.3.1. Locatarul nu are dreptul să aducă modificări la structura interioară și exterioară a clădirii fără a obține atât

acordul prealabil al Locatorului cât și autorizațiile șiavizele necesare.
5.32. Locatarul nu va putea efectua în spațiul închiriat, nicio lucrare amplă de ansamblu sau de părți indivize
fără acordul expres al locatorului. În acest caz, lucrările vorfiefectuate sub supravegherea arhitectului

locatorului, urmând ca taxele şi onorariul să fie suportate de către locatar.

5.33. Toate îmbunătățirile și lucrările efectuate de locatar pe cheltuiala acestuia pentru modificarea,

înfrumusețarea și amenajarea spațiului închiriat vor ramâne la sfărșitul Contractului, fără plată, în proprietatea

locatorului.

5.4. Cedarea şi subinchirierea
S.4.1.Este interzisă cedarea de orice fel sau subinchirierea totală sau parțială a spațiului închiriat, fără acordul

scrisal Locatorului.
5.42. Predarea-primirea imol

implicate

lui, în cazul cedării și subinchirierii, se face în prezența tuturor părților

5.5. Depozitul de garanție
Depozitul de garanție este echivalent cu valoarea a două chirii lunare. Valoarea depozituluieste de 2800

euro şi se va achita, în
lei,

în contul RO71 TREZ 7015 006X XX00 5079, la cursul BNR din data efectuării plății,
deschis la Trezoreria Sector 1, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Suma constituită se va actualiza direct proporțional cu chiria percepută în termen de 30 de zile de la

modificarea tarifului
În cazul neachitării la termena debitelor aferente facturilor scadente, suma constituită cu titlu de garanție

se va reține prin aplicarea dispozițiilor art. 37 — 40din OUG 40/1999.

5.6. Modalităţi de plată
Plata chiriei va fi efectuată în lei. în contul ROSTTRI

efectuării plăți Trezoreria Sector |

Celelalte cheltuieli vorfi achitate de Locatar în baza facturilor emise de Locator, în raport cu nivelul

consumurilor înregistrate pentru spațiul deținut. Facturile aferente utilităţilor vorfi achitate până la data scadentă

70121G335000XXXX. ia cursul BNRdin data
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CONSILIUL GENERALAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

menționată pe factură, în lei, în contul RO74TREZ24G675000200103X pentru energie electrică și gaze naturale,

respectiv în contul RO9OTREZ24G675000200104X pentru apă și canal, ambele deschise la Trezoreria Sector |

Titular: Administraţia Lacuri, Parcuri și Agrement Bucureşti
Adresa:Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. SB, sect.1, Municipiul Bucureşti
CU.L:14008314

Plata chiri

Banca: Trezoreria Sector 1

Cod IBAN: ROSTTREZ70121G335000XXXX

Depozitul de garanții al Locatorul!
Banca: Trezoreria Sector1
Cod IBAN: RO7ITREZ7015006XXX005079

Plata energiei electrice și a gazelor naturale:
Banca: Trezoreria Sector 1

Cod IBAN: ROT4TREZ24G675000200103X

Plata apă și canal:
Banca: Trezoreria Sector 1

Cod IBAN: RO9OTREZ24G675000200104X

5.1. Penalități de întârziere
Pentru neplata la termen a chiriei sau a oricărei sume datorate conform prezentului Contract, locatarul va

plăti o penalizare zilnică de 0,20%, din valoarea obligaţiei restante, calculată începând cu data imediat următoare

scadenței obligaţiei de plată.

5.8. Rencgocierea chiri

Părţile convin ca, de comun acord, Locatarul să poată să reactualizeze valoarea chiriei la fiecare 3 ani, în

funcție de valoarea de piață stabilită printr-un Raport de Evaluare întocmit de un expert ANEVAR.

ART. 6- TAXE ŞI CHELTUIELI DIVERSE
În situația în care pentru recuperarea sumelor exigibile neachitate la timp de către locatar sau pentru

introducerea oricărei acțiuni împotriva acestuia, este necesară intervenția justiției, a unui executor judecătoresc

sau a unui avocat, locatarul va trebui să ramburseze locatorului onorariileși taxele percepute în asemenea situații,

ART. 7- ÎNCETAREA ŞI REZILIERE
7.1.Prezentul contract încetează, în condiţiile legii, în următoarele cazuri:

a) prin acordul ambelor părți:
b) la data stabilită prin prezentul contract;
cj în cazul neexecutării obligațiilor aşa cum au fost prevăzuteîn prezentul contract;
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

d) prin denunțare unilaterală, cu condiția notificării prealabile cu 30 de zile anterior datei încetări

e) în cazul apariției unui caz fortuit sau de forță majoră care fac imposibilă aducerea la îndeplinire a

prezentului contract;
1) în cazul falimentului/ desființării uneia sau ambelor părți.

7.2. Părţile sunt îndreptățite să procedeze la rezilierea contractului în următoarele situa

a) neexecutarea de către una dintre acestea a obligațiilor contractuale:

b) dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificări intenției de amendare a contractului

părțile nu ajung la o înțelegere comună în legătură cu modificarea și/sau cu completarea acestuia. Intenția de

reziliere a contractului trebuie notificată celeilalte părți în termen de 30 zile calendaristice de la data constatării

neîndeplinirii obligațiilor contractuale.
7.3. Locatarul este obligateste obligat să achite chiria până la data predării spațiului, precum și orice alte sume ce

sunt imputabile acestuia (penalități, utilități, ete)

ART. 8 FORȚA MAJORĂ
8.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.
8.2. Partea care se află în caz de forță majoră,o poate face opozabilă celeilalte părți cu condiția informării în mod

complet despre apariția cauzei de forță majoră. Cazul de forță majoră se comunică celeilalte părți în termen de

maxim 3 zile de la data apariției acestuia, prin fax, e-mail sau poştă.
8.3.Prin forță majoră se înțelege un eveniment mai presus de controlul părților, care nu putea fi prevăzut în

momentul încheierii contractului și care face imposibilă executareași îndeplinirea contractului.

8.4. Dacă în termen de 6 luni de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-și notifice

încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-interese.

8.5. Încetarea cazului de forță majoră va fi comunicată celeilalte părți contractante în scris, în termende 24 de

ore.

ART.9-LITIGII
9.1. Părţile contractante vor depune toate eforturile pentrua rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice

neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

9.2. În cazul apariției unor diferende, părțile contractante se vor notifica reciproc, în scris, asupra pozițiilor

adoptate, precum şi cu privire la soluțiile propuse pentru rezolvarea disputei respective.
9.3, Dacă după 30 zile de la începerea acestor tratative diferendul nu se poate rezolva în mod amiabil, fiecare

parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanțele judecătoreşti

ART. 10 - NOTIFICĂRI
10.1. Toate notificările şi toată corespondența dintre Părţi în baza prezentului Contract va fi făcută în scris și

transmisă prin orice mijloc de comunicare ce asigură transmiterea textului, precum și confirmarea primirii
acestuia. Notificarile vor fi transmise Părtii în cauză la adresele mentionate în preambulul contractului.

10.2. Partile se obligă să se notifice reciproc în cel mai scurt timp în cazul în care iau act de orice fapt din partea

unor terțice ar putea afecta derularea prezentului contract sau ar avea ca efect prejudicierea imaginii celeilalte

Pări,a activității si a scopului contractului.
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

în datele sale de identificare
10.3. Fiecare parte se obligă să comunice celeilalte părți, orice modificare intervenit

(ex. Nume, adresă, e-mail etc).

ART.1- DIVERSE
Prezentul contract se completează cu prevederile legislatiei aplicabile şi intră în vigoare de la data

semnării acestuia.
Modificările ulterioare şi clauzele prezentului Contract sunt valabile și operaționale numai în cazul când

acestea rezultă din conținutul actelor adiţionale ulterioare, asumate de ambele părţi

Anexa 1 — Regulamentul Intern şi Anexa2 - Procesul Verbal de Predare-Primire, asumatde către părți,

fac parte integrantă din prezentul contract
Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte

contractantă.

S.C. HABITRO CONSULTING S.R.L
ADMINISTRATOR

Cosmin Corcoveanu

Şef Serviciu Financiar-Buget
i

(Zau pentruSimona Pîrvu FIdREP.
E ziuadD un,EEE

Avizat juridic, eef Biroul Juridic, Evidenţa Patrimoniului
Adina Tudor

/

Venituri
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(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

ANEXA NR. 1

LA CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE

REGULAMENTUL INTERN

1. STAREA SPAȚIULU
Locatarul preia spațiul închiriat ce face obiectul Contractului, liber, în stare bună și curat, conform

Procesului Verbal de Predare-Primire, asumat decâtre părți.
2. CONDIȚII NORMALE DE FOLOSIRE
Locatarul va trebuisă se conformeze dispozi

închiriate.
Locatarul va asigura pe propria răspundere paza și supravegherea spațiilor sale. Locatorul nu răspunde

de eventuale furturi sau spargeri comise asupra spațiului ce face obiectul prezentului contract.
Înainte de expirarea perioadei de închiriere, locatarul va trebuisă faciliteze vizitarea imobilului închiriat,

vizitatorilor însoțiti de un reprezentant al locatorului. la o oră stabilită de comun acord cu Locatarul, să permită

afişarea diferitelor materiale publicitare specifice închirieri.
3. REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE
Conform dispozițiilor contractuale, reparațiile și întreținerea curentă suntînîntregime în sarcina

locatarului şi trebuie să fie asigurate de acesta în așa fel încat spațiul închiriat să fie în mod constant menținut într-

o stare bună de utilizare, conform destinaţiei sale.
Toate lucrările efectuate vor fi făcute doar cu acordul Locatorului şi sunt supuse verificării de către

lor legale. reglementărilor la care se supun imobilele

acesta.
4, INSPECȚIA PERIODICĂ A SPAȚIILOR
Locatorul prin reprezentantul său va putea efectua inspecții periodice ale spațiului închiriat în baza unui

preaviz de 24h, în scopul
«verificării stării generale a imobilului;
«verificării dacă spațiul este folosit potrivit destinaţiei sale;
«verificării stadiului lucrărilor de întreținereși reparație mai ample prevăzute în sarcina sa au fost asigurate

În totalitate;
« pentru efectuarea inventarierii anuale;

«efectuarii de evaluari, expertize, măsurători topografice etc

Fiecare inspecție va fi consemnată într-un Proces — verbal, asumat de către Locatar și Locator prin

reprezentantul acestuia.
În Procesul-Verbal se consemnează:
a) starea spațiului (stadiul imobilului interior și exterior, deteriorări, măsuri propuse, termene ete);

b) stadiul executării şi conformitatea reparațiilor, dacă este car

c) utilizarea spațiului conform destinaţiei.
d) oricealte situații care nu au putut fi previzionate.
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x
)

Dacă Locatarul nu este prezent la data inspecției, se va încheia o Nota de constatare în care se va preciza

starea de fapt. Aceasta nota se constatare va fi transmisa Locatarului ce va fi notificat cu privire la obligația de a

fi prezentși de a permite accesul în imobil, în acest sens stabilindu-se o nouă dată. Nota de constatare anterioara

întocmită vafi anexată la notificare.
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(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
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ANEXA NR. 2

LA CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE NR. 11.800/30.08.2019

PROCESUL VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

A SPAȚIULUIŞI A OBIECTELOR DE INVENTAR Ni IMC AŢIA LACURI
DENUMIREA ŞI DESTINAȚIA SPAȚIULUI ÎNGHĂRIAT:, Aici ci? DUCURESTI

INTRARE nr... (Ul6ra22.100Za

ART. 1.- Compunerea spațiului închiriat

Spațiul de locuit ce face obiectul contractului (apartament 103B) are o suprafață locuibilă de 10821 mp,

compusă din 97,94 mp construcție (locuință) şi 10,57 mp terasa si 144,89 mp gradina și cuprinde următoarele:

* 2hol
3 camere principale

+ 1 bucătărie

+ 1 baie

. 2WC

Prezenta de completează cu dotările specifice inventarului anexat, anexa reprezentând parte integrantă din

procesul — verbal.

ART. Predarea — primire staţi chiriat

ALPABpredă şi S.C. HABITRO CONSULTING SRLpreia locația 103B, cu dotările specificate în fișa de

înventar, părțile confirmând dotările, amenajările şi accesoriile locației ca fiind bunuri intacte în totalitate în stare de

funcționare.
În caz de obiecţiune se va întocmi un procesverbal de comun acord.

ALPAB S.C. HABITRO CONSULTING SRL

Aparaschivei Florin
L-Z Corcovean! min Cornel

Ana Rădulescu
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(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURIȘI AGREMENT BUCUREŞTI

ACT ADITIONAL ar. 1 din data de _/£737 ILAT
Lacontractul de locatiune nr. 11800/30.08.2019

Încheiat între:

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI şi AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti. Şos.

Bucureşti- Ploieşti, nr. 8 B, sector 1, telefon/fax 021/222.84.19, cod fiscal 14008314, înregistrată la

ANSPDCP sub nr. 27134, reprezentată prin domnul director general Marius Albişor, parte contractantă

denumita „Locator”

şi

S.C HABITRO CONSULTING SRL, cu sediul social în Municipiul București, Sector 1, Șos Nordului nr.

8292, ap. BI, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/3073/2015, CUI 34225946, reprezentată legal

prin D-ul Corcoveanu Cosmin Cornel, în calitate de Administrator, denumitîn continuare “Locatar”,

În temeiulart. 5.4 din Contractul de Locaţiune nr. 11800/30.08.2019 și având în vedere Contractul de

Novatie nr. 17.347/20.12.2019 (Anexa nr. 1 la prezentul Act Adiţional), părțile contractante au decis:

Art. 1. Se modifică preambulul contractului și devine:

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI şi AGREMENT BUCUREŞTI,cu sediul în Bucureşti, Şos.

Bucureşti- Ploieşti, nr. 8 B, sector 1, telefon/fax 021/222.84.19, cod fiscal 14008314, înregistrată la

ANSPDCP sub nr. 27134, reprezentată prin domnuldirector general Marius Albişor, parte contractantă

denumita „Locator”

şi

S.C. EDEN CAPITAL DEVELOPMENT SRLcu sediul în Bucureşti, Sector 6,Str. Prelungirea Ghencea

nr. 9IE, etaj 5, ap. 33, camera 1, CUI RO25003037, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.

J40/904/26.01.2009, reprezentată prin administrator D-ul Munteanu Răzvan - Nicolae, cetățean român,

domiciliat în Mun. Piteşti, Jud. Argeş, Int. Mihail Strajan nr. 1, bl. A6, sc. F, et. 2, ap. 8. identificat cu C.I

Seria AS nr. 893326, CNP 1770518472010, parte contractantă “Locatar”.

Art. 2. S.C. EDEN CAPITAL DEVELOPMENT SRL în calitate de locatar, începând cu data semnării.

acceptă toate drepturile şi oblieațiile ce decurg din contractul de locațiune nr. 11800/30.08.2019, ce are ca

hirierea Apartamentului nr. 103 B din Satul Francez.



(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREȘTI

Art. 3. Celelalte clauze contractuale, care nu vin în contradicție cu modificările menționate în Actul

Aditional rămân neschimbate.

Art. 4. Prezentul act adițional a fost încheiat în trei exemplare originale, cu aceeaşi valoare juridică, câte unul

pentru fiecare parte contractan.

LOCATOR CEDENT LOCATAR

ALPAB S.C. HABITRO CONSULTING SRL S.C. EDEN CAPITAL
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CONTRACT DE NOVATIE A CONTRACTULUI DE LOCATIUNE

NR.11800/30/08/2019

Incheiat intre:

SC Habitro Consulting SRLcu sediul in Bucuresti. sector 1, Soseaua Nordului, nr. 82-92,

demisol, parter. apartament tip duplex, nr.8l, camera 2, CUI 34225946, inregistrata la

registrul comertului sub nr. J40/3073/2015, reprezentata legal de domnul Corcoveanu

Cosmin-Cornel, in calitate de administrator. denumita in continuare LOCATAR CEDENT,

SC Eden Capital Development SRL cu sediul in Bucuresti, sector6, strada Prelungirea

Ghencea, nr. 91F, etaj 5, ap.33, camera 1, CUI RO25003037, inregistrata la registrul

comertului sun nr. 140/904/2009, reprezentata legal de domnul Munteanu Razvan, in calitate

de administrator, denumita in continuare LOCATAR CESIONAR,

a intervenit prezenta conventie:

Art.l. Partile convin sa noveze contractul de locatiune nr.11800 incheiat la data de

30.08.2019. intre Adi statia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti si SC Habitro

Consulting SRL prin schimbarea locatarului.

In aceste conditii, partile convin ca locatarul sa devina SC Eden Capital Development SRL

care se obliga sa preia si sa respecte întrutotul clauzele contractului de locatiune

nr.11800/30/08/2019 care a fost novat, locatarul cesionar substituindu-se locatarului cedentsi
preluand toate drepturile si obligatiile acestuia la data semnarii prezentei conventii.

Art2. Prezentul act de novatie intra in vigoare la data semnarii lui de catre cele doua parti

contractante, data la care se sting drepturile şi obligaţiile locatarului cedent în ceea ce privește

Contractul de locatiune. toate aceste drepturi și obligații fiind preluate de locatarul cesionar

începând cu aceeasi data.



Art.3. Acest contract este guvernatsi interpretat potrivit legii romane.

Toate litigiile generate de acest contract si care se refera la executarea, anularea sau rezilierea

lui se supun exclusiv competentei teritoriale a instantelor judecatoresti din Bucuresti.Orice

alte litigii in legatura cu acest contract vor fi solutionate de catre instantele romanesti

competente.

Prezentul contract a fost intocmit în 3 (trei exemplare) la data de... cate unul pentru

fiecare parte si unul pentru ALPAB.

SC Habitro Consulting SRL.
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(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURIȘI AGREMENT BUCUREŞTI

mttEyACT ADITIONAL nr.2 din data de

La contractul de locatiune nr. 11800/30.08.2)&DMINISTRAȚIA LACURI
PARCURIȘI AGREMENT BUCUREŞTI

funii INTRARE

Încheiat între: ESIREZ ÎN IR.
Ziua... Luna .2/ AnuZaZE)

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

Bucureşti- Ploieşti, nr. 8 B, sector 1, (telefon/fox 021/222.84.19),—cont bancar

ROSTTREZT0121G335000XXXX „cod unic de înregistrare fiscală 14008314 înregistrată la ANSPDCP sub nr.

27134, reprezentată prin domnuldirector generalMarius Albişor, parte contractantă denumita „Locator”

Și

S.C. EDEN CAPITAL DEVELOPMENT SRL cu sediul în Bucureşti, Sector6, Str. Prelungirea Ghencea

nr. 9IE, etaj 5, ap. 33, camera 1, CUI RO25003037, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.

140/904/26.01.2009, reprezentată prin administrator D-ul Munteanu Răzvan - Nicolae, parte contractantă

“Locatar”,

În temeiul art. 5.4 din Contractul de Locaţiune nr. 11800/30.08.2019. și având în vedere Contractul de

Novatie nr. 5392/30.04.2020 (Anexanr.|la prezentul Act Adiţional). părțile contractante au decis:

Art. 1.Se modifică preambulul contractului şi devine:

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI şi AGREMENT BUCUREŞTI,cu sediul în Bucureşti, $os

Bucureşti- Ploieşti, nr. 8 B, sector 1, telefon/fax 021/222.84.19, cod fiscal 14008314, înregistrată la

ANSPDCP sub nr. 27134, reprezentată prin domnuldirector general Marius Albișor, parte contractantă

denumită „Locator”

și

ATON FINANCIAL SRL cu sediul în București, Sector 2,Şos. Pantelimmon nr. 300, camera 4/4, subsol,

CUI 41002378, Nr de ordine în registrul comerțului J40/5371/18.04.2019, reprezentată prin administrator

= Dan TeodorConstantinescu, parte contractantă “Locatar”.

Art. 2. ATON FINANCIAL SRLîn calitate de locatar, începând cu data semnării, acceptă toate drepturile
hirierea

i obligațiile ce decurg din contractul de locațiune nr. 11800/30.08.2019 ce are ca obiectîi
Apartamentului nr. 103 B situat în Complex Satul Francez. $os. Nordului nr. 114 — 140, sector1, Bucureşti:



(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

Art. 3. Celelalte clauze contractuale, care nu vin în contradicție cu modificările menționate în Actul

Aditional rămân neschimbate.

Art. 4. Prezentulact adițional a fost încheiatîn trei exemplare originale, cu aceeaşi valoare juridică, câte unul

pentru ficcare parte contractantă.

LOCATOR CEDENT LOCATAR
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Director General ALPAB

CONTRACT DE NOVATIE A CONTRACTULUI DE LOCATIUNE

NR.11800/30.08.2019

Incheiat intre:

S.C. EDEN CAPITAL DEVELOPMENT SRL cu sediul în Bucureşti, Sector 6, Str.

Prelungirea Ghenceanr. 91E, etaj 5, ap. 33, camera 1, CUI RO25003037, înregistrată la

Registrul Comerţului cu nr. J401904/26.01.2009, reprezentată prin administrator DI

Munteanu Răzvan- Nicolae, cetăţean român, domiciliat în Mun. Piteşti, Jud. Argeş, Int.
Mihail Strajan nr. 1, bl. A6, sc. F, et. 2,ap. 8, identificat cu C.1. Seria AS nr. 893326,

CNP 1770518472010, denumita in continuare LOCATAR CEDENT

si
S.C. ATON FINANCIAL SRLcu sediul în Bucureşti, Sector 2, Sos. Pantelimon nr.300,

camera 4/4, SUBSOL, CUI 41002378 înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.

J40/5371/18.04.2019, reprezentată prin administrator Dan Teodor Constantinescu,

cetăţean român, denumita in continuare LOCATAR CESIONAR.

Art.1 Partile convin sa noveze contractul de locatiune nr. 11800 incheiat la data de

30.08.2019 si modificat prin ACT ADITIONAL nr 1 in data de 31.12.2019, intre

Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucurestisi SC Eden Capital Development

SRLprin schimbarea locatarului
In aceste conditii, partile convin ca locatarul sa devina S.C. ATON FINANCIAL SRL

care se obliga sa preia si sa respecte întrutotul clauzele contractului de locatiune nr.

11800/30/2019 care a fost novat, locatarul cesionar substituindu-se locatarului cedentsi
preluand toate drepturile si obligatiile acestuia la data semnarii prezentei conventii.

Art.2 Prezentul act de novatie intra in vigoare la data semnarii lui decatre cele doua

parti contractante, data la care se sting drepturile si obligatiile locatarului cedent in ceea

ce priveste Contractul de locatiune, toate aceste drepturi si obligatii fiind preluate de

locatarul cesionar incepand cu aceeasi data.

Art 3 Acest contract este guvernatsi interpretat potrivit legii romane.



Toatelitigiile generate de acest contract si care se refera la executarea, anularea sau

rezilierea lui se supun exclusiv competentei teritoriale a instantelor judecatoresti din

Bucuresti. Orice alte ligii in legatura cu acest contract vor fi solutionate de catre

înstantele romanesti competente.

Prezentul contract a fost intocmit in 3 (trei) exemplare la data de .........------
cate unul pentru fiecare parte si unul pentru ALPAB.

SC Eden Capital Development SRI

S.C. ATON FINANCIAL=|


