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

ADNINISTRAȚIA LACURI
PARCURI ȘI AGREMENT, BVCUPEȘTIrra ZA ura „di... nuGA)

CONTRACTDE INCHIRIERE
Încheiat în baza procesului verbal de adjudecare nr.15882/19.11.2018

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI cu sediul în

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

Director General Marius Albişor, denumită în cele ce urmează LOCATOR, respectiv

SC MHZT INVESTIŢII SRL, cu sediul în Bulevardul Primăverii, nr. 14, et. 1, Sector 1, Bucureşti, având

număr de ordine în Registrul Comerţului nr./40/4620/05.05.2010, CUI 26878910 reprezentată prin Jean

Sasu, în calitate de Administrator, denumită în cele ce urmează LOCATAR,

Il. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea unui teren în suprafață totală de 1633 mp
conform procesului verbal de adjudecare nr. 15882/19.11.2018 și anume :

1. teren în suprafață de 776 mp, situat în Parcul Regele Mihai | (fost Herăstrău Nou). Şos. Nordului.

nr. 1, Sector|, Bucureşti

2. teren în suprafață de 857 mp, situat în Parcul Regele Mihai | (fost Herăstrău Nou), Şos. Nordului,

nr. |, Sector 1, Bucureşti , suprafețe aflate în administrarea Locatorului şi vând regim de bun public, către

Locatar, pe durata folosinţei terenului ce face obiectul prezentului contract, conform anexă 3 la prezentul

contract.

NI. DESTINAȚIA
Art3.1. Terenul închiriat vafi folosit de Locatar în vederea desfăşurarii de activităţi comerciale.

terenului ocupat nu va putea fi schimbată şi, de asemenea, nu se permite schimbarea

prin prezentul contract.
IV. DURATA

Art41. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 20 (douăzeci) ani.
Art.4.2.Prelungirea acestei perioade se poate face la solicitarea părții interesate numai în condiţiile îndeplinirii
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în mod cumulativ a următoarelor condiții

a. locatarul a achitat chiriasi utilitatile la termenele convenite, fără a avea măcar o singură întârziere;

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

c. locatarul nuse află în procedură de insolvenţă, dizolvare, lichidare, faliment;

d. locatarul să aibe la data prelungiri contractului în obiectul de activitate activități de alimentație publică:

e. este de acord cu modificarea contravalorii chirieri, în situația în care Locatorul consideră necesar sau

cadrul legislativ o impune.

V. FURNIZARE UTILITĂŢI

ArtS1. Locatarul va putea încheia contracte individuale cu furnizorii autorizați de utilități (apă, canal,

energie electrică, gaze etc), urmând să suporte în totalitate costurile aferente semnării contractelor şi

efectuării branşamentelorla rețelele de utilități, cu respectarea reglementărilor legaleîn vigoare.

ăți, ALPAB va furniza utilităţileArt.5.2. Până la încheierea contractelor individuale pentru furnizare de util

respective, contra cost, doar dacă există această posibilitate.

Art.5.3.Consumul de utilități furnizat de ALPAB, dacă va fi posibil acest lucru, va fi consemnat într-un

proces-verbal încheiat de reprezentanții împuterniciţi ai părților la sfârşitul fiecărei luni de contract, urmând

ca reglementarea finală a consumului să se facă la momentul eliberării spațiului dat în folosință.

VIPREȚUL
Art. 6. 1 Preţul închirierii (chiria) pentru folosirea terenului este de 2900 euro/lună conform procesului

verbal de adjudecare nr.15882/19.11.2018 şi anume :

a) 1400 euro/lunăpentru terenul în suprafață de 776 mp, precizat la Art. 2.1, punctul 1
b) 1500 euro/lună pentru terenul în suprafață de 857 mp, precizat la Art. 2.1, punctul 2

Art. 62 Plata contravalorii chiriei și a consumului de utilități (dacă e cazul) se face lunar, cel mai târziu
până la data de 10 ale luni inclusiv), pentru luna în curs (data de 10 alelunii fiind evidențiată ca dată până

în lei la cursul BNR. valabil la data facturila care suma trebuie să intre în contul ALPAB ), plătibil

Art. 6.3 Pentru prima lună plata se va face până la data de30 ale lunii în curs, începând cu data semni

procesului verbal de predare-primire amplasament.

Art.64Plata chiriei se va face prin conturile LOCATORULUI, respectiv RO 7!TREZ7015006XXX005079,

sau la casieria instituției.

Art. 6.5 Pentru neplata chiriei şi a contravalorii utilităţilor consumate (dacăe cazul) la termenele prevazute
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în contract, Locatarul va plati majorări de întarziere în cuantum de 0,5% din suma neachitată/ pe zi de

întarziere. Cuantumul penalităților poate depăși cuantumul debitului datorat.

Art. 6.6 În cazul în care întârzierile depăşesc 45 de zile de la data scadentă a chiriei, contractul încetează de

drept, fără nicio notificarea prealabilă, fără intervenția instanțelor judecătorești și fără alte formalităț.

VII. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.7.1. Locatarului revin următoarele obligații

a.să achite chiria aferentă folosinţei imobilului, precum şi contravaloarea utilităţilor consumate;

b. să constituie garanția în cuantum de 5.800 euro reprezentând c/v chirie pe 2 luni calendaristice după cum

urmează:

1. 2.800 euro pentru terenul în suprafață de 776 mp, precizat la Art.2.1, punctul 1

2. 3000 euro pentru terenul în suprafață de 857 mp, precizat la Art. 2.1, punctul 2

c. să folosească terenul conform destinaţiei sale şisă nu depăşească suprafața închiriată.

d. să nu execute niciun fel de modificări asupra terenului fără acordul prealabil, în scris, al Locatorului;

e. să elibereze terenul la termenul stabilit pentru încetarea contractului.

f. își asumă întreaga responsabilitate pentru eventualele incidente produse pe perioada desfăşurării

contractului;

£. să respecte regulile şi normele impuse de ALPAB:

h să asigure buna funcționare a contractului, să respecte și să răspundă pentru toate prevederile legale

încidente activităților desfăşurate;

Art.7.2. Locatoruluiîi revin următoarele ol
a. să predea imobilul pe bază de proces-verbal;
b. să asigure folosința imobilului pe toată durata prezentului contract;

e. să controleze modul cum estefolosit şi întreţinut de către LOCATAR terenul închiriat (potrivit destinaţiei

și conform suprafeței consemnată în procesul - verbal), putând rezilia unilateral contractul, în condiţiile în

care LOCATARUL nuîl utilizează corespunzător.

d.În urma reorganizării activității Locatorului şi/sau preluării administrării suprafețelor de teren și/sau

delegării activității ce face obiectul contractului de închiriere, de către o altă entitate juridică, drepturile şi

obligațiile rezultate din contract vorfi preluate de către noua entitate juridică, în termenii şi condițiile

stipulate de acesta.
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VIII. INTERDICŢIA SUBÎNCHIRIERII ȘI A CESIUNII CONTRACTULUI

Art8.1. Este absolut interzisă subinchirierea sau cesiunea sub orice formă, totală sau parțială a terenului,

fără aprobarea scrisă a locatorului.

IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art9.1. Partea care nu Îşi îndeplineşte obligațiile contractuale la termenele şi în modalitățile prevăzute în

prezentul contract, datorează celeilalte părți penalități în cuantum de 0,50% din valoarea obligaţiei, pentru

fiecare zi de întârziere. Cuantumul penalităților poate depăși cuantumul debitului datorat

X. REZILIEREA CONTRACTULUI. DENUNȚAREA UNILATERALĂ

Art. 10.1. Pe durata derulării contractului, orice încălcare a prevederilor acestuia ducela rezilierea de drept,

fără nicio notificare prealabilă şifără intervenția instanței șifără alte formalități.

Art. 10.2 În situația precizată la art.10.1, LOCATARUL are obligația să elibereze teremul la notificarea

ALPAB. În caz contrar se va face evacuarea silită, în termen de 5 zile de la comunicare, fără a fi necesară

formularea în justiție a unei acțiuni de evacuare.

Art. 10.3. Dacă unadin părțisolicită încetarea contractului anterior datei de expirare a valabilității, aceasta

ţa cealaltă parte cu cel puțin 5 zile înainte.

X. FORȚA MAJORĂ

Art.10 Forţa majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul necxecutării parțiale sau totale a obligațiilor

asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independentde voința părților,

imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părțile să execute total

sau parțial obligațiile asumate.

XI LITIGII

Art. 1 Lil le de oricefel, ce decurg din executarea prezentului contract de închiriere se vor rezolva pe

cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare, sunt de competența instanțelor judecătoreşti române de drept comun.

XII DISPOZIŢII FINALE

Art. 12.1 Orice modificare a prezentului contractse poate face numai prin act adițional semnat de ambele

Părți.

Art.12.2 Prezentul contract de încl re, procesul-verbal de predare-primire a acestuia şi acordul de

evacuare fac parte integrantă din prezentul contract

la ANSPDCP cu nr. 23)
1, Bucureşti
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Art.12.3 Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi

AG2. . producându-şi efectele de la data semnării lui.

LOCATOR LOCATAR
x SC MHZT INVESTITII SRL

Administrator
Jean Sasu

N ERE,

o Vizat CEP
Șef Serviciu Financiar - Buget

Ilie Va
Şef Serviciu Urmărire Conti

Nicoleta SerdinÎl
BiroulJuridic, Evidenţa Patrimoniului

Biîrliga Florin

u85nons

Întocmit

o Monica Brînzan

5
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ANEXA 1 LA CONTRACTUL ECE (31. =?
(6/33 /2q.l/. 0/8

PROCES - VERBAL [ADMINISTRAȚIA _ACURI

a PARCURI SI AGRI CUREŞTI
de predare-primire pet To5 ,

IESIRI _|zicaTEaLte ]

Incheiat intre,

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURIşi AGREMENT BUCUREŞTI,cu sediul in Bucureşti,

str. Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 8 B. Sector|, (telefon/fax 021/222.84.19 număr de înmatriculare cod fiseal

O 14008314. reprezentată legal prin di./dna Director General Marius Albișor, în calitate de LOCATOR,

si

_PEF/ E sc. VEȚ ÎNVESTTTU SD S.RL., cu sediul în

_— bloc —— scara —, ap. ., sector 1, telefon

înmatriculată la, Registrul Comerţului sub nrofifefaculÎn:UI Ho2EAAIont IBANDPIESerodetis ln ÎUNIEUS_ ÎMINI........ Sucursala AVIATIE).

SEAN. SERA MIVISTOATAîn calitate de LOCATAR,

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘIAGREMENT BUCUREŞTI preda în stare buna de

întrebuințare sifolosința, iar S.C./X£27../ NvERTIŢ,

..., reprezentată prin

.-- SRL. în în primire terenul în suprafață de

(633 mp, situat în incinta Parcului ZEGECE irtgi 1

o Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Am predat, Am primit,

ALPAB S.CJAE/PE.

Moruia. Bimâm 5
foshatirm. alea Îi
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ANEXA 2 LA CONTRACT UL Nr.

ANGAJAMENT DE EVACUARE

NES SPleu sediul în

Duce robe... PUNVERE 0_/1 înregistrată la Registrul Comerțului subEfea/teu ZEIT con (BAN) nr PO/(PRO? EET Baal4202, deschis
US. PN... reprezentatăa ase

domiciliul

,nTA CPT identica
2 CORA iberaă de secția SPE. Sei Porire la data de..06:23.. 2/7

-., declarăm pe proprie răspundere că suntem de acord să

inta Parcului EEE Mit fn suprafața de /€ 33 mi,
Parcuri și Agrement București in calitate de locator, pentru

Subscrisa SC. PE IAFAITZL

„ în calitate de

fim evacuați din locația închiriată,

de către reprezentantii Administrați

cauzele de încetare a contractului, fără punere în întârziere, judecată sau alte formalități.
Prezentul angajament de evacuare constituie titlu executoriu şi produce efecte depline între

părțile contractului de închiriere.

DATA 25. //-2of
S.C/PF/AF.........
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TSCURI
ACT ADITIONAL nr. 1 din data de PARCUI taagenesLa tontractul de inchiriere nr. 16195/2G11 SEE N fa

, zis1. .ura O... nu 26]

Încheiat între:

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI și AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti. Şos. Bucureşti- Ploieşti,
nr. 8 B, sector1, 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”

i
SC MHZT INVESTIȚII SRL, cu sediul în Bucureşti, Șoseaua Bucureşti — Ploiești, nr. 24-28, camera nr.9, bloc 13/1, scara
A, etaj 1, apartament 2, înregistratăla registrul Comerţului sub nr. 140/46202010, având CUI 26878910, reprezentată legal
de domnul administrator Jean Sasu, parte contractantă denumită în continuare “Locatar”
În temeiul

+ Prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement Bucureşti
astfel cum a fost aprobat prin H.C.G.M.B nr. 386/2019;

+ Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
+ Prevederile Art.125 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;
* Ant 8.1 din Contractulde inchiriere nr. 16195/26.11.2018;
* Contractul de cesiune (Anexa | la prezentul Act Adițional ), înregistrat la ALPAB sub nr. 5620/06.05.2020;

“Notei de Fundamentarenr. 5661/07.05.2020 ,

contractante au decis:
Art.1. Se modifică preambulul contractului și devine:

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI și AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, $os. București- Ploieşti.

nr. 8 B, sector|, 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”
și
S.C. TUYA RESTAURANT SRL, cu sediul în Bucureşti, Sos. Pipera, nr. 42, e.|, cam 1, Sector 2, București. înregistrată a
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 140/6324/2019, cod unic de înregistrare fiscală 41106220, reprezentată prin Doamna
Raluca Danifeld- Avram, în calitate de Administrator, parte contractantă denumită „Locatar”
Art2 S.C. TUVA RESTAURANT SRL în calitate de locatar, preia toate drepturile și obligațiile ce decurg din contractul de

închiriere nr. 16195/26.11.2018, începând cu data semnării prezentului act adițional
Art.3 Celelalte clauze contractuale, așa cum au fost modificate care nu vin în contradicție cu modificările menționate în

Contractul de inchiriere nr. 16195/26.11.2018 rămân neschimbate.
Art. 4. Prezentul act adiționala fost încheiat în trei exemplare originale, cu aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare

parte contractantă.

CEDENT LOCATAR
SC MHZT INVESTITII SRL SC TUYA RESTAURANT SRI.

Administrator Administrator
Jean Sasu Raluca Daj

Director Economi
Monica Coban

Sef Serviciul Venituri

: E hu . uu cuplaaMonica Brinzan

JI deau Soni | diete! m



Aprobat,
Director general ALPAB

Marius Albișor-

CONTRACT DE CESIUNE

A CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE ÎNREGISTRAT SUB NR. 16195/26.11.2018 LA ALPAB

Având în vedere următoarea situaţie premisă:

— Societatea MHZT INVESTIŢII S.R.L. (denumităîn continuare „MHZT”) cu sediul în

Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Str. Primăverii, nr. 14, etaj 1, înregistrată la Registrul

Comerţului sub nr. 140/4620/2010, având CUI 26878910, reprezentată legal de Jean SASU, în

calitate de administrator este Locatar în Contractul de închiriere încheiat în baza procesului

verbal de adjudecare nr. 15882/19.11.2018, înregistrat la ALPAB sub nr. 16195/26.11.2018

(în continuare „Contractul de închiriere”) ce are ca obiect terenul de 1633 mp din Șos,

Nordului nr. 1.

—  MHZT intenţionează cesionarea Contractului de închiriere către Societatea TUYA

RESTAURANT S.R.L., (denumită în continuare „TUYA”) cu sediul în Municipiul Bucureşti,

Sectorul 2, $os. Pipera, nr. 42, etaj 1, cam. 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/6324/2019, având CUI 41106220, reprezentată legal de Raluca AVRAM.

—  MHZT a propus spre analiza încheierea Contractuluide cesiune vizând înlocuirea

Locatarului/Chiriaşului din Contractul de închiriere încheiat în baza procesului verbal de

adjudecare nr. 15882/19.11.2018, înregistrat la ALPAB sub nr. 16195/26.11.2018 cu

Societatea TUYA RESTAURANT S.R.L

S-a decis încheierea prezentului contract de cesiune:

Art.1- Părţile

Societatea MHZT INVESTIȚII S.R.L. (denumită în continuare „MHZT”) cu sediul în

Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, Str. Primăverii, nr. 14, etaj 1, înregistrată la Registrul

Comerțului sub nr. 140/4620/2010, având CUI 26878910, reprezentată legal de Jean SASU, în

calitate de administrator, denumită în continuare „CEDENT” și
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Societatea TUYA RESTAURANT S.R.L. (denumită în continuare „TUYA”) cu sediul în

Municipiul Bucureşti, Sectorul 2, Şos. Pipera, nr. 42, etaj 1, cam. 1, înregistrată la Registrul

Comerțului sub nr. J40/6324/2019, având CUI 41106220, reprezentată legal de Raluca

AVRAM, denumităîn continuare „CESIONAR”.

Art.2 - Temei legal

Temeiul legal pentru încheierea prezentului contract de cesiune este art. 1315, Civ,
coroborat cuart.art. 8.1 din Contractul de închiriere.

Art.3 - Obiect

Obiectulprezentului contract îl reprezintă cesiunea Contractului de închiriere încheiat în
baza procesului verbal de adjudecare nr. 15882/19.11.2018 de la Cedent la Cesionar, cu

preluarea de către Cesionar a tuturor drepturilorși obligaţiilor ce revin Locatarului/Chiriașului

din Contractul deînchiriere.

Cesionarul a luat cunoștință de prevederile Contractului de închiriereși se obligă să

respecte întocmai obligațiile ce revin Locatarului/Chiriașului.

Art.4 - Termen

Prezentul contract își produce efectele de la data semnării lui de către părţiși a avizării

favorabile din partea Locatorului ALPAB.

Art.5 - Dispoziţii finale

În vederea definitivării cesiunii, părţile solicită ALPAB aprobarea încheierii unui act

adițional la contractul de inchiriere nr. 16195/26.11.2018, conform prevederilor legale

incidente,act care va face parte din integrantă a acestuia.

Redactat in trei exemplare şi semnatla sediul ALPAB.

CEDENT CESIONAR

MHZT INVESTIŢII S.R.L., TUYA RESTAURANT S.R.L.
prin administrator Jean SASU


