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

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

în baza procesului verbal de adjudecare a licitaţiei nr.4427/11.04.2014

LL PĂRŢILE CONTRACTANTE ISh 4
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI cu sediul în Municipiul
Bucureşti, $os. Bucureşti-Ploieşti nr. 8B, sector 1, Cod înregistrare Fiscală 14008314, Cont
ROSITREZ70150XXX000306, Trezoreria Sector | reprezentată prin Domnul Bogdan Peter TĂNASE. în

Calitate de Director General, denumită în cele ce urmează LOCATOR, respectiv,

SC RODRAG TRADECO SRL,,cu sediul în strada Şos. Nordului nr.1, sector 1, Bucureşti, având număr
de ordine în Registrul Comerţului nr. J40/9766/21.11.1996, CUI 8961617 reprezentată prin Domnul Horia
Constantinescu. în calitate de Administrator, denumită în cele ce urmează LOCATAR

Il. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea unui imobil cu structură de ponton, identificat
în tabelul de mişcare parcelară sub denumirea de C4 (inclus în numărul cadastral 27687). situat in parcul
Herăstrău, având o suprafață de 416 m.p. suprafață aflată în administrarea Locatorului şi având regim de bun
public, precum și furnizarea de utilități (energie electrică, apă, canal etc) dupăcaz, către Locatar. pe durata

folosinţei imobilul cu structura de ponton ceface obiectul prezentului contract.

MI. DESTINATIA

Art.3.1. Imobilul cu structura de ponton vafi folosit de Locatar în scopul desfăşurării de activități comerciale
de alimentație publică, terasă, restaurant etc.

Art.3.2. Activitatea desfășurată în incinta imobilului cu structura de pânton nu va putea fi schimbată fără

acordul scris, prealabil, al Locatorului.

1V. DURATA

Art.4.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 25 ani.
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Art.4.2. Prelungirea acestei perioade se poate face la solicitarea părţii interesate numai în situația îndeplinirii
cumulative a următoarelor condiții:

a. locatarul a achitat chiria şi costul consumului utilităţilor la termenele convenite, fără a avea măcar o

singură întârziere:

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

. locatarul nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, insolvenţă, după caz:

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:

f. locatarul prezintă dovada solvabilității ori de câte orii se solicită acest lucru;

8. locatarul nu şi-a modificat, pe parcursul derulării contractului de închiriere, profilul/obiectul de activitate

în raport cu cel avut la data participării la procedura delicitaţie.

V. STABILIREA CONSUMULUI
Art. Consumul de apă este celstabilit prin citirea apometrului, conform ordinului 29/N/1993.

Art.5.2. Consumulde energie electrică este cel stabilit prin citirea contorului de energie electrică sau cel

calculat în sistem pauşal.

Art.5.3. Perioada de folosire a utilităţilor este cea de valabilitate a contractului.

Art.5.4.Consumul de utilități va fi consemnat într-un proces-verbal încheiat de reprezentanții împuterniciţi ai

părţilor la sfârşitul fiecărei luni de contract, urmând ca reglementarea finală a consumului să se facă la

momentul eliberării spațiului dat în folosință.

VI. PREȚUL
Art. 6. 1 Pretul inchirierii (chiria) pentru folosirea spatiului/imobilul cu structura de ponton este de 3000

euro/lună conform procesului verbal de adjudecare nr. 4427/11.04.2014, la care se adaugă contravaloarea

tuturor utilităţilor consumate:
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Art. 6.2 Plata contravalorii chiriei şi a consumului de utilități se face lunar, cel mai tarziu panala data de 10

ale lunii (inclusiv), pentru luna în curs (data de 10 ale lunii fiind evidentiat ca data pana la care suma trebuie

sa intre in contul ALPAB ), platibili în lei la cursul BNR valabil la data facturării.

Art. 6.3 Pentru prima lunaplata se va face pana la data de 30 ale lunii în curs
Art. 6.4 Plata chiriei şi contravaloarea utilităţilor consumate se vor face prin conturile LOCATARULUI si
LOCATORULUI sau la casieria institutiei.

Art. 6.5 Pentru neplata chirieiși contravalorii utilităţilor la termenele prevazute în contract, Locatarul va plati
majorari de intarziere în cuantum de 0,5% din suma neachitata pe zi de intarziere. Cuantumul penalităților
poate depăşi cuantumul debitului datorat.

Art. 6.6 În cazul în care intarzierile depasesc 2 luni de la data scadenta a chiriei și15 zile de la data scadentă

pentru plata utilităţilor, contractul inceteaza de drept, fără nicio notificarea prealabilă, fără intervenția
instanțelor judecătoreștiși fără alte formalități

ăților sunt cele stabilite de S.C. APA NOVA S.A., respectiv S.C.Art.6.7. Tarifele unitare aplicate util

ELECTRICA S.A. sau ale altor furnizori de utilități, după caz, şi care se modifică în decursul anului în
funcţie de coeficientulde inflație.

VII. OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR
Art.7.1. Locatarului îi revin următoarele obligații:

a. să achite taxa aferentă folosinţei imobilul cu structura de ponton şi c/vconsumuluide utilități:
b. să constituie garanția de bună plată (execuție) în cuantum de 6000 euro reprezentând c/vchirie pe 2 luni
calendaristice;

e.să achite prețul utilităţilor în primele 15 zile de la încheierea procesului-verbal de eliberare a imobilului

cu structura de ponton . la casierie ALPAB:

d. să folosească imobilul cu structura de ponton numai conform destinaţiei sale și să nu depăşească suprafața
închiriată;

e. să nu execute niciun fel de modificări asupra imobilul cu structura de ponton şi instalațiilor existente fără

acordul prealabil, în scris, al Locatorului:

f. să elibereze imobilul cu structura de pontonla termenul stabilit pentru încetarea contractului;

2.să desfășoare activitățile comerciale şi de depozitare a mărfurilor doar în incinta imobilului
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h. să obțină acordurile, avizele şi autorizațiile necesare pentru desfăşurarea activității;
i. să asigure cu mijloace proprii paza pontonului şi a bunuril

j. să curețe şi să întrețină spațiul aferent construcției şi terasei precum și spațiul din jurul acestuia
k. își asumă întreaga responsabilitate pentru eventualele incidente produse pe perioada desfăşurării
contractului;

1.să respecte regulile şi normele impuse de ALPAB;

m. să asigure buna funcționare a contractului, să respecte şi să răspundă pentru toate prevederile legale
incidente activităților desfăşurate:

n.să folosească terenul numai conform destinaţiei stabilite;

Art.7.2. Locatorului îi revin următoarele obligaţii

a. să predea imobilul cu structura de ponton pe bază de proces-verbal:
b. să asigure folosința imobilului cu structura de ponton pe toată durata prezentului contract:

c. sa controleze modul cum este folosit si intretinut de catre LOCATAR imobilul cu structura de ponton
inchiriat (potrivit destinatiei şi conform suprafeței consemnată în procesul — verbal).

VIII. INTERDICŢIA SUBÎNCHIRIERII ȘI A CESIUNII CONTRACTULUI
Art.8.1. Este absolut interzisă subînchirierea sau cedarea sub orice formă, totală sau parțială a imobilului cu
structura de ponton, 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. Cuantumulpenalităților poate depăși cuantumul debitului datorat.

Art.9.2. În caz de întârziere la plata utilităţilor. dacă în decurs de 15 zile de la data scadentă nu se efectuează

plata, se va proceda la sistarea furnizării de utilități.
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X. REZILIEREA CONTRACTULUI. DENU

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

'AREA UNILATERALĂ

fără nicio notificare prealabilă şi fără intervenția instanței și fără alte formalități precum şi la sistarea
furnizării apei, energiei electrice sau a altor utilități, fără un avertisment prealabil din partea Administrației
Lacuri. Parcuri şi Agrement.

Art10.2 In situatia precizata la art.10.1, LOCATARUL are obligatia sa elibereze imobilul cu structura de
pontonla notificarea ALPAB. In caz contrar se va face evacuarea silita, în termen de S zile de la comunicare,
fara a fi necesara formularea in justitie a unei actiunide ev: uare.
Art.10.3 În situația in care, agentul economic inregistreaza debite garanția se va reține de către ALPAB.

Art.10.4 În situatia în care locatarul înregistreaza debite către Administraţia Lacuri, Parcuri și Agrement
București, ca urmare a neachitării la termen a chiriei sau a utilităţilor pentru o perioada de maxim 2 (doua)luni, acestea se vor acoperi din suma constituita cu titlu de garantie de buna plată( executie) şi dă dreptul
locatorului de a rezilia unilateral contractul, fără nicio notificare prealabilă, fără intervenția instanțelor de
judecată (pact comisoriu grad IV),

Art.10,5 În situația în care, locatarul (agentul economic care a încheiat contractul) solicita rezilierea
contractului înainte de împlinirea unui termende 6 (sase) luni de la data când contractul începe să produca
efecte, pentru motive care exclud culpa locatorului, garanția de buna plată (execuție) nu se mai restituie,
aceasta rămânândla dispoziţia Administraţiei Lacuri. Parcuri și Agrement Bucureşti.

XI. FORŢA MAJORĂ

Art.11.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligaţiilor
asumate prin prezentul contract. Prin forţa majoră se înțelege un eveniment independentde voința părților.
imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total

sau parțial obligațiile asumate.

XII LITIGII

Art. 12 Litigiile de orice fel, ce decurg din executarea prezentului contract de inchiriere se vor rezolva pe
cale amiabila, iar în caz de nerezolvare, sunt de competenta instantelor judecatoresti romane de drept comun.
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DISPOZIŢII FINALE

Art. 13.1 Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act aditional semnat de ambele
parti.

Art. 13.2 Prezentul contract de inchiriere, impreuna cu schita imobilului cu structura de ponton, procesul-
verbal de predare-primire a acestuia și acordul de evacuare fac parte integranta din prezentul contract
Art.13.3, Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte una pentru fiecare parte, astăzi

-, producându-și efectele de la data semnării lui

LOCA' LOCATAR,

TRADE CO SRLDIRECTOR GENERAL scpr

Șef Serviciu Urmărire Contracteşi Arhivare
Adriana Ioachim

Lb

Întocmit,

Monica Brînzan

k
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fa E cetalADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI şi AGREMENT BUCUREŞTI. cu sediul în Bucureşti, str. $os. Bucureşti-Ploiești nr. 8 B. Sector 1.

telefon/fax 021/222.84.19, Cod de înregistrare fiscală 14008314, reprezentată legal prin Director General Marius Albişor. în calitate de LOCATOR

ACT ADIȚIONAL NR.I
LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 4955/25.04.2014!

RODRAG TRADE CO SRL, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Şoseaua Nordului nr. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.

140/9766/21.11.1996, CUL 8961617, reprezentată prin Administrator Constantinescu Macrina Elena, denumită în cele ce urmează LOCATAR

În temeiul:

+ Decretului nr. 195/16.03.2020 al Preşedintelui României privind instituirea stării de urgență pe terioriul Români

+ Decretului nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României

*  Hotărirăii nr. 7/27.03.2020, art. 2, a Comitetului Municipiului Bucureşti Pentru Situaţii de Urgență, în aplicarea Ordonanței Militare nr.

3/24.03.2020, prin care s-a dispus interzicerea accesului publicului în parcurile de pe raza Municipiului Bucureşti

Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVD-19. pe durata stării de alertă

+ Certificatului pentu situație de urgență — tip | cu Serie /Nr. 2500/CSUMEEMA/TIP 1:
+ Cenificatuli de avizare favorabilă a existenței unui caz de forță majoră nr. 1277/05.06.2020;

+ Notei de fundamentare nr.8669/07:07.2020

Conform CAP. XI. Ark 11.1 din contractul de închiriere nr. 1955/2014, părțile au convenit următoarele

Art. CAP. VI PREŢUL al contractului de închiriere nr. 4955/2014 se completează cu Art.68, care va avea următorul conținut
Locatarul este exonerat de plata chiriei pentru perioada cuprinsă între 16.03.2020 până la 15.06.2020,

care nu vin în contradictie cu prevederile prezentului act aditional rămân nemodificate.
A Unicdl2 exemplare în original. cu aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecareparte

Bacureşti SC RODRAG TRADECO SRL
PROZS Administrator

ETEN Constantinescu Macrina Elena

Director Economic =

Monica Coban

Întocmit
Monica Brinzan

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
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LA CONTRACTULDE ÎNCHIRIERE NR. 4955/25.04.2014

Încheiat între:

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI. cu sediul în Municipiul
Bucureşti. str. Şos. București- Ploieşti, nr. 8 B, sector 1, telefon/fax 021/222.84.19, Cod înregistrare
Fiscală 14008314, reprezentatăprin Director General Corina Simona Bega,în calitate LOCATOR;

LE
S.C. RODRAG TRADE COS.R.L..cu sediul în Bucureşti. Sector], Șos. Nordului, nr.1, înregistrată la

Registrul Comerţului sub nr. J40/9766/21.11.1996, CUI 8961617, reprezentată legal prin Administrator
Constantinescu Macrina Elena, denumită în cele ce urmează LOCATAR

Având în vedere Extrasul din Cartea Funciară nr.60209/06/07/2020 (număr cadastral imobil 242603,
adresele înregistrate la ALP.AB. sub numărul 9442/20.07.2020, —14368/02.11.2020.

nr.14368/19.11.2020, 6845/17.06.2022 și 7232/27.06.2022, nota de fundamentare nr.7393/29.06.2022,
părţile au convenit următoarele

Art. 1 Se modifică CAP.II art 2.1 și va avea următorul conținut:

O Ar. 2.1 Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea unui imobil cu structură de ponton,
identificat în tabelul de mişcare parcelară sub denumirea de C4 și înscris în Cartea Funciară
nr.60209/06.07.2020 la poziția Al.4, nr. cadastral 242603-C4, situat în Bucureşti Sector 1, Lacul
Herăstrău, având o suprafață de 545 m.p.. suprafața aflată în administrarea Locatorului şi având regimde
bun public. conform anexei nr. | la prezentul act adițional.

Art. 2 Se modifică CAP.VIart.6.1. și va avea următorul conținut:

Preţul închirierii (chiria) pentru folosirea spațiului/imobilul cu structură de ponton este de 3.929.45
euro/lună. conform procesului verbal de adjudecare nr.4427/11.04.2014 și în raport cu suprafața ocupată.
conform anexei nr.2 la prezentul act adițional.

Art. 3 Locatarul se obligă să achite suma de 21.722,09 euro (conform anexei nr.3 la prezentul act
adițional) reprezentând contravaloare lipsă folosință imobil pentru perioada 20.07.2020 — 30.06.2022,în
tranșe lunare, după cum urmează:

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
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— Tranșa 1 : -suma de 3.620,00 euro scadentăla data de 10.07.2022
— Tranşa 2:-suma de 3,620.00 euro scadentăla data de 10.08.2022
— Tranşa3 : -suma de 3,620,00 euro scadentăla data de 10.09.2022
— Tranşa4 : -suma de 3,620,00 euro scadentăla data de 10.10.2022
— Tranşa5 : -suma de 3.620,00 euro scadentăla data de 10.11.2022
— Tranșa 6 : -suma de 3.622,09 euro scadentăla data de 10.12.2022

Art 4. În situația neachitării la data scadentă a oricărei dintre tranşele stabilite, locatarul va plăti dobanda

legală.
Art. 5 Celelalte prevederi din contract care nu vin în contradicție cu prevederile prezentului act adițional
rămân nemodificate.o Art. 6 Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 exemplare în original, cu aceeași valoare juridcă, câte
unul pentru fiecare parte

Administraţia Lacuri, Parcurişi Agrement Bucureşti SC RODRAG TRADE CO SRL

Director General Administrator
Corina Simona BEG, pao
Director Economic
Niţu Răzvan Ionuţ

Constantinescu Macrina Elena

Viza CFPP

o Elena Dumitru |

Radi istjna

intocmit,

Claudia MureşanDIGin/
Operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134

Sos. Bucureşti şi, nr. SB, Sector 1. Bucureşti
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIe ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

Anexa nr.2

Preţul închirierii (chiria) pentru folosirea spațiului/imobilul cu structură de ponton
în suprafață de 545 m.p.

NR. SUPRAFAȚĂ TEREN TARIF EUROMP/LUNĂ
CTR. DNIN _1 Suprafoță suplimentară 129 mp (545 mp-416 mp 1290) 3.000 euro : 416 mp = 721

euro/mp/lună,

129 mp x 7,21 euro/mp/lună =

o 930.09 euro/lună—(chiria pentru

suprafața utilizată în plus pe lună)
2 Suprafața inițiala 416 mp 3.000 euro/lună
3 Suprafața totală 545 mp 3.000 euro + 930,09 euro
| =3.929,45 euro/lună

Administraţia Lacuri, Parcuri și Agrement Bucureşti SC RODRAG TRADE CO SRL

Director General CI Administrator
Corina SimonaEDirector Economic'

Constantinescu Macrina
ADMINISTRAȚI

[E LACURI, PARCURI

RL
05'2avuL "Dyuqou

Avizat pentru legali

Biroul Juridic, ExTdența Patrimoniului
Radu ina

Întocmit,

Operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
Sos. Bucureşti — Ploieşti, ar. BB, Sector |, Bucureşti
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Anexa nr3

Calcul lipsei folosinţei pentru perioada 20.07.2020 30.06.2022

NR. CTR. |
SUPRAFAȚĂ TEREN TARIF EURO/MP/LUNĂ

1 Suprafață suplimentară 129 mp (930,09 euro: 31 zile x 11 zile)
(545 mp - 416 mp=129 mp)

&p p ”
+ (930.09 euro x 23 luni) =

21.722.09 euro

Administraţia Lacuri, Parcurişi Agrement Bucureşti SC RODRAG TRADE CO SRL

Director General Administrator
Constantinescu Macrina Elena

SIGRENEA

Întocmit,

Claudia Mureşan

a 77AZA
E

Operator de dute cu caructer personal inregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
Sos Bucureşti

—
Ploteşti, nr. SB, Sector |. Bucureşti

Cod Fiscul: 14008314
vewwalnah ro
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