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CONBRACT DE LOCATIE A GESTIUNII

Intre,
Racia Generală de Apă, înfiinţată în bora Deciziei Prânirie:

Municipiului Bucureşti nr.1195/10.12,1990 cu sediul în Bucuresti,
str. Aristidie Denotriad nr.2, soctorul 1, reprezentată prin in;iner
Ghiocel Gheorche, evînd funcţia de Director General, nunit prin Docizi

Pyinăriei Municipiului Bucureşti nr.135/27.12,90 în calitate de LOCATL

închoist piezentul cont nt do locație n restiunii,
Art.l — Oniectul contractului const în predarea respectiv

corporal*,
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unor, do 1512
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ca
de stnitate "Serban Vodă" în stare de funcţionare cu tot inventarul
de spaţiu si utilități, aijloace fixe, obiecte de inventar şi mijloa-
ce circulante existente în stoc, inclugiv terenul înaonjut*tor
aferent complexului, s3n cun rezultă din procesele vertilee

LOCATARUL

a) să verifice la preluarea cestiunii, integritatea gi
stare, de folosinţă a patrimoniului;

îi) să conserve patrimoniul primit gi să-l dezvolte ca un

bun gospodar;
c) să ia aprobarea locatorului pentru eventualele modificări

fundementale pe care trebuie să le aducă complexului schiabarea
destinaţiilor acestuia, g-aej

â) să reenţină gi să dezvolte activităţi adiacente prifilulu'
de bază al complexului;

e) să-şi orgonizeze activitatea financiar contabilă în
conformitate cu normele lezale în virozre;

z) ă pornită controlul unităţii de către persoanele
înputornicite de LOSATOR, în sensul rogpectării prezontului contract.

Locatorul va asirura, la cererez contractarea cu fuznizorii
le utilităţi r, energie electrică şi terulci), iur locatarul

acestora _prioritar,' separat de colelolte (
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— luni a fiecărui trimestru, din sume î talstabilită pontru fiecare
:

an, cîte o pătrime,
Pontru anul 1932 suma ce se va plăti locatorului va fi de

957.000 lei, compusă din:
- 591.000 loi

51.600 lei
- 62,400 leifl - 246,000 li

Beneficiul & fost stabilit în conforuitate cu Hotărîrea
Guvernului nr.o225 ăin 12.1530 - Anexa nr.2, srty7.2.

Pentru onul 1331 sum va fi de 312.000 lei pentru 4 luni,
Pentuu onuu 1931 + 1992, a 02 se va plăti locatorului

se estimeazs* a fi de 1,26) zii lei, sub rezerva recalculării acostein,
funcţie de olificaree lerisl:ţiei în virosre gi o ratei infloției.

ecare an, începînd cu 1992, pîn“lasfârsitul lunii
,„ se va întociii între locator wn act iţional 12

i contract ccre 'înde tozte modific*rile curvanite în
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Art.lo - Forţa majoră apără de rispundere partea care o

invocă.
Art.11 - Lit ile de orice fel, dscurgînă din e

prezentului contract sînt de competenţe orzanslor julocitoregti,
împutornicite cu rezolvarea unor astfel de cazuri.

Art.12 -— Contractul posta fi prsluncit cu acordul părţilor.
Contractele de închiriere pentru casinetul stomatologie şi
dentor vor fi preluate de Locatorul lociţiei de zestiune.
Contractul = fost întociit în conforzitate cu Hotărîrea

Guvernului ni. 1228 din 12 docesbrie 1570 şi 7-a însteeă în 4 (patra)
axenplere, cîte 2 (ouă) ex plaze mntru fiecard parte.

LOCATORUL GRSTIUNII LOCATARUL G3SIIUVII

S3P CONPLEZX,apr|
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defEZ irinestrial, conj art. 2 âin Hotărîrea 119/1993,
funcţie de evoluție cursului de schimb şirecalculă În

LE despre modificări:
terenului închiriat în vederea recal-

ruitate că profitul de activitate din

a în cure delegaţii EGAB vor Cepiste notificări
ruito şi a terenului, ce nu au fos
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„Se Apă Bucureşti cu sediul în Eucureşt:
strate Aristide i nr, 2, sestortl 1, reprezentată prin
Director Gsrorel ing. Costin Eerevoienu și Director Economic
ec, Petre figănuş pe de o perie, si SC: 0 FrAMETEOUAEMN ARD.

PeneneestinSTOODSAREgrnsotcctet.

de de eltă parte.
Art ze O

Bucureşti nr. 115/25.11,1955 ci privire la înc
închirieze încevîncu dinte co (PISTE... chiria recelouletă este
ae DIETE.RIES. penru CEPEŢ, HEREA MUaci

form dosuririi Consiliului Local al Nunicipiului
sea tarifelor de

Arte Ze trimestrial, confora art. 2 din Hotărîrea 119/1993,
chiria an v% recaloile în funcţie de evoluţie cursului de schimb şi
niveluloi gone”.

Art.
privină &estinai
oulării obirtei
Hotărîrea '1)3/2997,

In stturţia în ocre delegaţii KGAB vor depiste modificări
privind destinația conților construite și a terenului, ce nu au for
anunţate de chirins, aceste va pisi chiria recclouletă pentru nove
dcstinaţie retroactiv de le. date prezentului uct ediţional.

Iri. A, Celelalte clauze Gin contractul nr. SUAAfI....
şi eotrl ositoral ar. ÎRQHIAI........ rămân neschinbate.

Drept pentru core s-u încheiat prezentul act acicionsl
în2(două ) exenplcre.

OR Get,
ing. C.Berevafenu

—lipntoron EGONOKTC,Eec. apa
"A
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ACT ADITIONAL,

încheiat astăzi 20011994 privind racalcularca
chiriei conform Hobirârii Consiliului Local
al Primăriei Kunicipiului Bucureşti Hr 119 âin
25.11.1993 pontru Complexul "Serban Voâi!
închiriat firmei "SANCONPLEX SIL" cu contractul
nm +23 din 13+08+1991

Intre :

Roria Gonorală de Apă Bucureşti au sediul în Strada
Aristide Demetuiad,Nr.2,Soct.1,nroprozentată prin Dimactor General
IngCostin Borsvoianu şi Director Boononie To Potro Tiginuș,
po dooparto și firma S+0."SANCOUFISZ", reprezentati prin Dinoctor
Goneral IngeSilvestru Mariana»

Artele :

Bo modifică ante6, alineat 5 din contractul Nr.23 Gin

1308-1991, astfel :"Recoloulerea chirioi se va face în funcţie
do rata inflaţici prin indexarea acesteia conform Eotţrârilor
Consiliului Loca) al Municipiului Bucureștă eniso în acest sons "+

A,'rts2+
= Incepână cu data de o1»12+19953 chiria recalrulată

conform artel din prezentul act adiţional esto de 6+47+000 lei
Calculul chirioi so află în anexa 1 la prezentul act adiţionale

Arte“onform Hotărârii Consiliului de Administraţie al R+GeAsBe

nr e274/02.03+1994 şi aprobării D-lui Primar Goneral al Capitalei

 dlotelto cloușo din contractul ns+23/13+08+199 și
actul adiţional 126/2%+09+1992 rămân valabilse

“apt pentru cara s-a încheiat prozontul act adițional
în 3(tezi) exemplare

,
ESNTRAL, DIRECTOR fiȚONCHIC,

Sc „Po TY/l&hus I*
»

vostru

aSANOONPLEX SAL"
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LA CONTRACTUL NR. £:

încheiat astăzi

Între Regia Generală de 'Apă Bucureşti cu sediul în Bucureşti, str.
Aristide Demetriad, nr. 2, sect.1, Teprezentată prin Director General ing.
Costin Berevoianu şi Director Economic ec. Petrepignus,pe de o parte, şipddaaeși TRTantas.
pe de altă parte.

Artl Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bucureşti
nr. 119/25.11.1993 cu privire la indexarea tarifelor de înc!
cu data de ..(:62(727........, chizia recalculată este de 722,

aCampie Ban Voda. _
An2 Tririestriai, conform art.2 din Hotărârea 119/1993, chiria se va

recalcula în funciie de evoluția cursului de schimb şi nivelului general al
prețurilor.

An3 Chiriașul se obligă să anunțe RG.AB. despre modificările
privind destinația spațiului şi terenului închiriat în vederea recalculării chiriei
în conformitate cu profitul de activitate din Hotărârea 119/1993.

În siruația în care delegații R.G.A.B. vor depista modificări privind
destinația spațiilor construite șia terenului , ce nu au fost anunţate de chiriaş,
acesta va plăti chiria recalculată pentru noua destinație retroactiv de la data
prezentului act adițional.

Am4 Celelalte clauze din contractul nr. „ZI/Zaf(27/ şi actul
adițional nr... .. rămân neschimbate.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul act adițional în 2 ( două )
exemplare.

, începând
/aspentru =



ACTADIȚIONAL 5
la Contractul nr. 23/13.08.1991

Între Regia Generală de Apă Bucureşti cu sediul în Bucureşti, strada
Aristide Demetriad, Nr.2, Sect.1, reprezentată prin Director General Ing.
Costin Berevoianu şiDirector Economic Ec. Petre Ţigănuş pe de o parte şi
S.C. SANCOMPLEX SRL , reprezentată prin Director Sing. Mariana
Silvestru pe de altă parte, s-a încheiat prezentul Act Adiţional.

Art.1 Se recalculează cuantum! cl în funcţie de elementele de
cheltuieli din Anexa nr. 1.

Noul cuantum al chiriei este de2250%0%an , începând cu data de
01.01.96.

Art.2 Plata chiriei se va face lunar câte?*flună , până la data de 5 ale
lunii pentru care se face plata.

Art.3 Celelalte clauze din contractul 23/13.08.1991 rămân în vigoare,
cu excepția celora care sunt înlocuite de art. 1 şi 2 din prezenta Convenţie.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Act Adiţional în 2 (două )
exemplare.
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ACT ADIŢIONAL NR. 6

V)la Contractu! nr. 23/13.08.1991 14 DIS7-

Între REGIA GENERALĂ DE APĂ,cu sediul în Bucureşti, strada
Aristide Demetriad, nr.2, sect.1, reprezentată prin Director General
Ing. Costin Berevoianu şi Director Financiar Ec. Petre Ţigânuş pe de o parte

şi S.C. SANCOMPLEX SRL , reprezentată prin Director General Sing.
Mariana Silvestru, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul Act Adiţional.

Art. 1. Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al R.G.A.B. nr.
1 din 25 ianuarie 1996 , se prelungeşte Contractu! nr. 23/13.08.1991 cu încă
5 (cinci)

ani

e prezent durata Contractului este «5. de la 01.09.1991 1a
31.08.2011.

Drept pentrii care s-a încheiat prezentul Act Adiţiona! în 3 (trei)
exemplare.

S.C. SANCOMPLEX,
ÎNR QENERAI, DIRECTOR FINANCIAR, "

Barblni. Ec. P. Ţigănuş, ing.

4 N E
um7)



ACT ADIŢIONAL 246/Phoha 1993
la contractul nr. 23/13.08.1991 ra

Între:
1. R.G.A.B. cu sediul în Bucureşti, str. Aristide Demetriad, nr.2,

sect.1, reprezentată de Director General Ing. Costin Berevoianu şi Director
Financiar Ec. Petre Ţigănuş.

2. S.C. SANCOMPLEX SRL cu sediul în Calea Şerban Vodă nr.
935-101, sect.4, înregistrată la Registrul Comerţului la poziția J40/2418/1991,
Teprezentată prin Director Silvestru Mariana.

Art.1. Începând cu data de 01.01.1997 obligațiile de plată ale S.C.
SANCOMPLEX către R.G.A.B. vor fi de 175.000.000 lei (nu mai puţin de
25.000 $ anual). Plata se va face lunar în rate echivalente a 2084 $ la cursul
oficial al zilei în care se face plata.

Art.2. Se modifică art.5, litera “d” din contractul de locaţie de
gestiune nr. 23/13.08.1991, acesta va arăta astfel : “Locatarul nu este obligat să
menţină profilul de activitate pentru care complexul a fost construit, având
dreptul, cu aprobarea R.G.A.B. să desfăşoare în locul acestora alte activități.

Art.3. Celelate clauze din contractul 23/13.08.1991 şi actele
adiţionale rămân valabile.

do

R.G.A.B. S.C. SANCOMPLEX
5; "DIRECTOR FINANCIAR, DIRECTOR,

vETA eCI : : ,.P.i) Silvestru Mariana
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ACT
ADIȚIONAL

LACONTRACTUL

NR.23/13.08.1991
1.- RG.A.B. cu sediul in Bucureşti. Str, Aristide Demnetriad nr.2,

sector1, reprezentată de Director General ing. Costin BEREVOIANU şi Director
Financiar ec. Petre ŢIGĂNUŞ.

2. S.C. SANCOMPLEX - S.R.L. cu sediul în Calea Şerban Vodă
nr.95-101, sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului la poziţia F 40 2418 din
1951, reprezeniată prin Director Mariana SILVESTRU.

ae

Art.1,- Începând cu data de 01.07.1997 obligațiile de plată al S.C.
SANCOMPLEX - S.R.L. către R.G.A.B. vor fi echivalentul în lei a 17.000 $/an.
Plata se face în rate lunare egale la cursul oficial al zilei în care se face plata.
Structura sumei de mai sus face obiectul anexei la Actul Adiţional prezent.

Art.2.- Se modifică art 5, litera “d” din contractul de locaţie de
gestiune nr. 23 / 13.08.1991, acesta va arăta astfel : “Locatarul poate să schimbe
activitățile ce constituie profilul de bază numai cu acordul R.G.A.B”.

Ar 3. - Celelalte clauze din contractul 23 / 13.08.1991 şi actele
adiționale rămân valabile.

SCIPIL
AOTRERALASSEM, S.C. SANCOMPLEX - S.R.L.,
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ACT ADITIONAL
la Contractul de Locatie a Gestiunii

inregistrat sub nr. 23/13.03.1991 la R.G.A.B.

Intre,
Regia Generala de Apa Bucuresti, reprezentata prin director general Dr. Ing.
Costin Berevoianu pedeo parte

si

S.C. SANCOMPLEXS.R.L.reprezentata prin Ing. Marieana Anastasiu

a intervenit urmatorul

ACORD

privind modificarea “Contractului de Locatie a gestiunii” incheiat la 13.08.1991, a

“Actului Aditional” incheiat in 24.09.1992, si a “Actului Aditional” incheiat in

16.05.1996, dupa cum urmeaza:

1. Durata “Contractului de Locatie de Gestiune”se prelungeste cu inca 10 (zece)
ani, adica pina la data de 31.08.2021.

Il. Prevederea cuprinsa in art. 8 din “Contractul de Locatie de Gestiune” se
inlocuieste cu urmatoarea dispozitie:
“Locatarul are dreptul sa cedeze locatia gestiunii.”

III. Prevederea dinart. 4 al “Actului Aditional” incheiat la 24.09.1992 sii
cu nr. 126/ la secretariatul R.G.A.B. se inlocuieste cu urmatoarele dispozi

“ a) In situatia in care Complexul de sanatate Serban Vodace face obiectul
Contractului de Locatie a Gestiuniiva fi instrainat prin orice mijloc uneialte
persoane decit locatarul, locatorulse obliga sa plateasca locatarului imediat
intreaga sumaa investitiilor efectuate de locatar si neamortizate, reevaluate la

momentul platii.

b) In situatia in care Complexul de sanatate Serban Voda ce face obiectul
Contractul de locatie a Gestiunii va fi instrainat prin licitatie, locatorul se obliga sa

plateasca locatarului imediat intreaga sumaa investitiilor efectuate de locatar si

neamortizate, reevaluate la momentul platii, daca acesta din urma nu va deveni

proprietar al imobilului prin cistigarea licitatiei.

c)In cazul iesirii unilaterale din contract a locatarului, locatorul se obliga sa

plateasca echivalentiil valorical investitiilor realizate si neamortizate, reevaluate la



momentul iesirii din contract. Valoarea amortismentelor se va calcula de catre

locator conform normelor legale in vigoare.

Evaluarea sumeide plata se va face in lei, cu corespondentul ei in dolari SUA.
Ratele pe cele doua intervale de plata de maijos se vor fixa in dolari SUA,iar plata
lor se va face in lei, la cursul de schimb leu/dolar al B.N.R. la data efectuarii

platilor.

În acest caz,plata se va face dupa cum urmeaza:

- 35% din suma de plata se va achita prin rate lunare, in primele 6 luni de la data
iesirii din contract
- restul de 65% din suma deplata, se va achita in rate lunare in urmatoarele 36 de

luni.

IV. Dispozitiile prezentului “Act Aditional” se completeaza cu dispozitiile Codului
Civil precum sicu legislatia in materie.

V. Partile constata ca reprezentantul locatarului si-a schimbat numele de familie in
“Anastasiu”.

ERALA DE APA BUCURESTI S.C. SANCOMPLEX S.R.L.
ral

im Berevoiar

Ie
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ACT ADITIONAL Nr.155 /20.08.2002.
La contractul de locatie a gestiunii nr. 23/1991

PARTILE

Administratia Lacuri si Agrement Bucuresti cu sediul în Bucuresti str. Soseaua Bucuresti-
Ploiesti,nr4„sector Lielefoo/fax 222 84-19. cont nr.501014008314 deschis la Trezoreria

sect], reprezentata legal prin d-| Director Cristea Virgil, în calitate de LOCATORUL
GESTIUNII

si +

S.C.Sancomplex s.r.l. cu sediul in Bucuresti , Calea Serban Voda , nr. 95-101 , sector IV,

telefon/fax 336.38 41, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. 740/2418/1991, cont

e nr.371.258.44.10. deschis la BRD. filiala Unirii , reprezentata legal de d-na Anastasiu
'Marieana , in calitate de LOCATARUL GESTIUNII ,

vu de comun acord au hotarit urmatoarele :

Artl. Avandin vedere

prevederile
LC.G.MB. ur. 220/2000siaILC.G.M.B.358/2001,

.“sevamodifica la „Partile contractante””din contract prin inlocuirea R.G.AB -ului dincalitateadeLocatoral gestiunii cu Administratia Lacuri si AgrementBucuresti.

Art:2. Pentru nerespectarea obligatiilor de plata asumate, Locatorul gestiunii datoreaza
celeilalte parti penalitati, în suma de 0,30% din suma restanta pentru fiecare zi de
intirziere.

Art 3. Celelalte prevederi din contract raman neschimbate.

Art4. Prezentul Act Aditional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte

o
o

SC. Sancomplex sr.
DIRECTOR

CA

e, SRL.bi
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ACT ADITIONAL Nr. „/281..154../ too
LA CONTRACTUL Nr.23/1991

Partile
Administratia Lacurilorsi Agrement Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str.Sos.

Bucuresti-Ploiesti , ar.4, sector 1, felefon/fax 222.84 19. contor. 501014008314 deschis

Trezoreria sect 1 , reprezentata legal prin d-l Director Cirstea Virgil, in calitate de
LOCATORUL GESTIUNII,

si

S.C, SANCOMPLEX SRL. , cusediul în Mun. Bucuresti , Calea Serban Voda,nr.95-101,
sect4 „ap 23, telefon/fex Iaregistrată în Regișțul Comertului subar.
J40/2418/1991 , contr. „E deschis la... Sr =Teprezentară legal de către Director Anastasiu Marina , în calitate do LOCATARUL
'GESTIUNII,

de comun acord au hotarat urmatoarele :

Arc RER raza 122000 obligatia anuala de plata a Locatarului gestiuni sste de
18.000 S/an. S

Art2, Pentru neachitarea cotei lunare mai mult de 60 de zile contractul se va rezilia de drept
fara ioterventia instantelor de judecata .

Art3. Celelalte prevederi din contract raman neschimbate

Art4. Prezentul Act Aditional sa incheiat în 2 exemplare , cate unul peztru fiecare parte

FAX 3363841 Anastasiu Andrei az



(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREȘTI

ACT ADIȚIONAL NR.. aLA CONTRACTUL DE LOCAȚIE DE GESTIUNE NR 23/13.08.1991

Părţile:
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI şi AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul in București, str. Şos. Bucureşti-Ploieşti

ar. 8 B. Sector |. telefon/fax 021/222.84.19, Cod de înregistrare fiscală 14008314, cont trezorerie nr.

ROGITREZ7015010XXX000306 deschis la Trezoreria sector |. reprezentată legal prin
în calitate de LOCATOR GESTIUNE;

irector General Bogdan Peter Tănase,

si

FANCOMPLEX SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr.9 - 101, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului

Cole ului sub nr. 140/2418/1991, CUI 374811, reprezentată prin Director Mari Ghetu, în calitate de LOCATAR GESTIUNE

Având în vedere sol itarea SC SANCOMPLEX SRL nr. 3268/24.03.2014 privind prelungirea valabi

contractului de locaţie de gestiune nr.23/13.08.1991, părțile, de comun acord, hotărăsc următoarele:

Art 1 Începând cu data de 01.04.2014 obligația anuală de plată a Locatarului gestiunii este de 20.400 Euro/an, respectiv 1.700

Euro/lună.

Art.2 Durata contractului de locațiune de gestiune nr.23/13.08.1991 se prelungeşte pentru o perioadă de 7 ani, de la data de

31.08.2021 până la data de 30.08.2028.

Art. 3 Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

Art. 4 Prezentul act adițional s-a încheiat în2două) exemplare în original, câte unul pentru fiecare parte.

SC SANCOMPLEX SRL

DIRECTOR

SSNĂRGHETU
Ş

Ş

de ante

ch
caracter personal înregistrat ln ANSPDCP cu ar. 27134

V,noNSILE Sos tucureşti

—
Ploreşii nr. SB, Sector |. Bucureşti

E - CBREfosil Cod ÎBAN, ROBITREZI01S010XXX000306

Tab 21 258 00 Fox O 2SE


