
CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE

Incheiat intre:
- Administratia Lacurilor si Agrement Bucuresti, cu sediul in

Bucuresti, str.Sos. Bucuresti-Ploiesti , nr.4 , sector 1, telefon/fax 22.84.19.
cont nr. 501014008314 deschis la Trezoreria sect.1 , reprezentata legalprin d-
| DirectorCirstea Virgil, in calitate de ASOCIAT PRIN,

si

- SC PHOENIX MEDIAS.R.L., cu sediul in Mun. Bucuesti, str. Caragea
Voda, nr.14, sect.1, telefon/fax. 0722.664.798, nr. Inregistrare la Registrul
Comertului , j 40/15390/2003,cont nr. RO 03. BRDE 445SV 448 9654.4450
Deschis la Banca BRD , reprezentata legal prinDirector media Adrian Stancu,
în calitate de ASOCIAT SECUND

CAP. |. DISPOZITII GENERALE

Art. 1- Asociatia creata prin prezentul contract nu creaza o persoana juridica
distincta, si are ca temei legal art. 251-256 Cod Comercial, fiind o asociatie
independenta si fara personalitate juridica.

CAP. Il. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2- Prezentul contract de asociere se incheie pe o perioada de 3 ani, de la
data semnarii , cu posibilitatea prelungirii pe noi perioade detimp .

CAP.Il. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3- Obiectul prezentului contract il constituie asocierea partilor in vederea
exploatarii in comun a potentialului de reclama-publicitate al unei suprafete de 10 mp
prin amplasarea unui “Ansamblu publicitar TV screen “in ParculUnirii

CAP. IV. CONTRIBUTIA PARTILOR

Art. 4- Contributia fiecareiparti consta in:

a. Asociatul prim punela dispozitie:
Dreptul de folosinta a unei suprafete de teren de 10 m* in perimetrul ParculuiUnirii
„conform schitei anexate , contra unei plati anuale in suma de 3.600 Euro , ce
reprezinta contravaloare lipsa folosinta



b. Asociatul secund aduce aport ;

-Ansambiu publicitar Tv. Screen in valoare de aproximativ 150.000 Euro .

intretinerea ansamblului publicitar
-costul montarii contoarelor de energie electrica si costul consumului acesteia
-costul taxelorde publicitate
-asigurarea pazei

CAP. V. OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 5.- Asociatul prim se obliga:
a. sa punala dispozitia asocierii dreptul de folosinta a locatiei mentinate mai

sus

Art.6 Asociatul secund se obliga
a) sa ocroteasca bunurile si interesele Asociatului prim.Dupa incetarea contractului

acesta va readuce pe cheltuiala sa suprata de teren folosita la starea initiala
b) sa nu cesioneze drepturile si obligatiile rezultate din acest contract unei

terte persoane, fara acordulscris al Asociatului prim.
c) sa aduca aportul tehnico-material in conditii de calitate si cantitate, pentru

desfasurarea intregii activitati ce faceobiectul prezentului contract;
d) sa obtina avizele si autorizatiile necesare pentru lucrarile de montaj si de

constructii, care vor fi executate numai cu acordul prealabil al Asociatului prim.

e) sa achite eventuale amenzi primite de asociatie de la organele de stat pentru
activitatea desfaruta in locatiile ce apartin Aociatului prim

f) sa asigure, cu mijloace proprii paza ansamblului publicitar
g) sa asigure organizarea si conducerea activitatilor ce fac obiectul prezentului

contract.
h) sa raspundsingur de toate prejudiciile produse tertilor de catre ansamblul

publicitar sau de activitatea sa -

i) sa achite platile, la termenele stabilite in contract.
)) satina evidenta contabila
k) sa achite toate facturile la utilitati
)) sa garanteze pentru evictiunesi pentru viciile ascunseale lucrurilor aduse ca

aport
m) sa curete si sa intretina ansamblul publicitar precumsi spatiul din jurul acestora.

In caz contrar , aceasta se va face de catre Asociatul prim pe cheltuiala
Asociatului secund .

CAP.VI.- OBLIGATII COMUNE ALE PARTILOR

Art. 7- Obligatiile fata de bugetul statului vor fi achitate de fiecare asociat in
parte

se
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CAP.VII. GARANTII

Art. 9- Conducerea asocierii , care este formata in exclusivitate din membrii
Asociatului secund isi angajeaza solidar raspunderea pentru orice fel de prejudiciu
inclusiv pierderile financiare inregistrate de asociere , raspunzand si cu bunurile lor
proprii.

Art.10 In relatiile cu tertii , raspunderea pentru obligatiile contractuale asumate
de asociere revine in exclusivitate Asociatului secund

Art.11.Pentru nerespectarea obligatiilor de plata asumate , partea in culpa ,

datoreaza celeilalte parti penalitati in suma de 0,30% din suma restanta pentru
fiecare zi de intarziere

CAP.VIII.- CONDITII SI MODALITATI DE IMPARTIRE A
REZULTATULUI ASOCIERII

Art. 12- 1)Din profitul asocierii, Asociatul prim va primi 5%, iar Asociatul
secund 95%,

2)Cota din profit va fi platita la incheierea anului fiscal
3) Pana la sfarsitul fiecarui trimestru pentru care seface plata Asociatul

secund pentru bunul primit spre folosinta , va achita suma de 900 Euro, platibili in lei
la cursul zilei în care se face plata , sumace reprezinta contravaloare folosinta pe o
perioada de un trimestru

CAP. IX.- DREPTUL DE PROPRIETATE

Art. 13-1) Asupra bunurilor si a valorilor care reprezinta contributia, conform
art. 4 la realizarea asocierii ce face obiectul prezentului contract, asociatii isi

pastreaza dreptul de proprietate.
2)Bunurile sivalorile respective sunt mentionate in inventarele acceptate si

semnate de asociati, inventare cefacparte integranta din prezentul contract.
3)Fiecare parte este recunoscuta ca deplin proprietar asupra sumelor de bani

repartizate cu titlu de beneficii.
4)Beneficiile potfi stabilite, cu acordulpartilor, siin natura.

CAP. X. - CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIATIEI

Art. 14- Asocierea va fi condusa si administrata de Asociatul secund.
Asociatul prim va avea un control deplin asupra activitatilor desfasurate de

catre asociere, astfel
- se va deplasa pe teren, in vederea urmaririi lucrarilor ce se efectueaza pe

suprafata sa.
- va controla balanta contabila pe care Asociatul secund o va depune semestrial

si anualbilantul contabil
- lunar va primi un decont cu cheltuielile si veniturile asocierii inregistrate in

functie de natura lor

SE



CAP.XI. - INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 15- Asocierea in participatiune inceteaza prin:

a) hotararea comuna a membrilor asociati;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat contractul de asociere;
c) neindeplinirea sau imposibilitatea indeplinirii obiectului de activitate sau a

obligatiilor asumate de parti
d) lipsa deprofitabilitate a afacerilor asociatiei in participatiune:
e) vreunadin parti se afla în procedurade reorganizare judiciara, lichidare

sau faliment prevazuta de Legea nr.64/1995
Art. 16- Rezilierea contractului va interveni de dreptfara a maifi necesara

punerea in intarziere , interventia instantelor de judecata si fara orice alta formalitate
prealabila atunci cand

a) Asociatul secund nu a platit cota debeneficii sau
contravaloarea lipseide folosinta mai mult de 60 dezile de la
data scadenta

b) Nedepunerea aportului la termenele stabilite
c) Neprezentarea actelor contabile la control
d) Orice impiedicare a Asociatului prim in controlul asupra activitati

asocierii
Art. 17- Rezilierea contractului in conditiile enumerate mai sus atrage

evacuarea imediata a Asociatului secund , fara somatie , prin fortele proprii ale
Asociatului prim , fara a mai fi nevoie de organele de stat

Art. 18. In situatia în care pe suprafata de teren pusa la dispozitie se vor
realiza lucrarii aprobate de catre CGMB sau PMB contractulva inceta pe deplin drept
la data instiintarii Asociatului secund de catre Asociatulprim despre existenta acestor
lucrarii

CAP. XII - FORTA MAJORA

Art. 19- Nici unadintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la

termen sau!si de executarea in mod necorespunzator- total sau partial- a oricarei
obligatii care-l revine in baza prezentului contract, daca aceasta a fost cauzata de
forta majora

In intelesul acestui contract, prin forta majora seinteleg evenimentele
neprevazutesi care nu puteaufi evitate, aparute dupa semnarea acestui contract,
cum arfi:inundatiile, seceta, grindina, incendiile, furtuna, razboaiele sialte
evenimente care impiedica realizarea obiectului contractului, in tot, sau in parte

Parteapentru care a intervenit cazul de forta majora se obliga sa anunte
cealalta parte,prin scrisoare recomandata, fax sau telegrama, de aparitia cazului de
forta majora, in termen de 5 zile de la data producerii lui, sau de la data candaaflat
de existenta acestuia.

Partile contractante se obliga sa actioneze cutoatefortele pentru inlaturareasi
diminuarea efectelor cazului de forta majora

Prelungirea cazului de forta majora pe o durata de peste 6 luni de zile, da
dreptul partii care o invoca sa ceara rezilierea contractului
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CAP.XIII. - NOTIFICARILE INTRE PARTI

Art. 20.- In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata deuna
dintre acestea celeilalte, este valabil indeplinita daca vafi transmisa la adresa/sediul
prevazutin partea introductiva a prezentului contract

Notificarile verbale nu seiau in considerare de nici unadin parti, daca nu sunt
confirmate prin posta, telex sau telefax.

CAP.XIV - SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art. 21- în cazul in care, rezolvarea neintelegerilor ce ar putea aparea intre
partile prezentului contract, nu este posibila pe cale amiabila, ele vorfi supuse spre
solutionare instantelor de drept comun.

CAP. XV — CLAUZE FINALE

Art. 22- Completarile si modificarile aduse contractului de asociere in

participatiune nu sunt valabile si opozabile intre partile contractante decat daca sunt
facuteprin act aditional semnat de ambele parti.

Art. 23- În cazul in care o clauza sauo parte a prezentului contract vafi
declarata nula,clauzele ramase valide vor continua sa-si produca efectele.

Art. 24- Prin semnarea acestui contract, partile se obliga sa pastreze
confidentialitatea oricaror date si informatii privind continutulsi derularea
contractului.

Prezentul contract a fost incheiat intr-un numarde 4 exemplare, cate 2 pentru
fiecare parte, astazi, , data semnarii lui.

ASOCIAT PRIM
-

DIRECTOR

CONTABIL S DIRECTOR ECONOMIC

CONSILIER JURIDIC
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ACT ADITIONAL NR.1/29.06.2006

LA CONTRACTULNR. 9487/2005

Partile:
- Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, ,

reprezentata legal prin di Director Cirstea Virgil, in calitate de
ASOCIAT PRIN,

Si

- SC PHOENIX MEDIAS.A. reprezentata legal prinDirector Adrian
Stancu,in calitate de ASOCIAT SECUND

de comun acord au hotarat urmatoarele:
Art.l.Prelungirea duratei Contractului de asociere nr.9487/2005,cu 2 ani.

Art.2. Celelalte prevederi din contract raman neschimbate

Art.3. Prezentul Act Aditional s-a incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte

ASOCIAT PRIM ASOCIAT SECUND
ADIRECTOR

CIRSTEA VIRGIL

=
Hg
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ACT ADITIONAL NR.2
LA CONTRACTUL NR. 9487/2005

Partile
- Administratia Lacuri , Parcuri si Agrement Bucuresti,

reprezentata legal prin d-l Director CirsteaVirgil, in calitate de Asociat prim,

si

- SC Pheonix Media SRL . reprezentată legal prin d-l Director Adrian
Stancu,în calitate de Asociat secund,

de comun acord au hotarat urmatoarele :

Art.1. Suplimentarea numarului de Tv- screenuri din contract , cu unul nouce vafi amplasat in
zona Podului Baneasa „conform schitei anexate, pana la data de 01.01.2008.
Art2 „Aportul asociatului secund se majoreaza la 250.000 Euro.

Art3. Incepand cu data de 01.01.2008 suma anuala de plata pentru lipsa de folosinta se
majoreaza la 7.200 Euro -

Art.4. Celelalte prevederi din contract raman neschimbate .

Art. Prezentul Act Aditional s-a incheiat în 4 exemplare , cate unul pentru fiecare parte .

ASOCIAT PRIM ASOCIAT SECUND
DIRECTOR CTOR

CIRSTEA VIRGIL ADR STANCUSeCONTABIL SEF
USEINII

CONSILIER JURIDIC
ZAMFIR TATIANA



ACT ADITIONAL NR.3__
| ADiMINISi ri [IA LACURI

LA CONTRACTUL NR. 9487/2005%CUR SI5 BUCUREŞT

RARE.“TEŞTR|

Incheiat astazi.......:..0-rr 2008, OA... ucb0]

Partile
- Administratia Lacuri , Parcuri si Agrement Bucuresti,

reprezentata legalprin d-l Director CirsteaVirgil, in calitate de Asociat prim,

si

o - SC Pheonix Media SRL . reprezentată legal prin d-l Director Adrian
Stancu,în calitate de Asociat secund,

de comun acord au hotarat urmatoarele :

Art.l .Se inlocuieste locatia Tv- screenului de la Pod Baneasa mentionata in Actul Aditionalnr.
2 cu locatia Parc Herastrau —intrarea Miorita —conform anexei.
Art.2. Celelalte prevederidin contract si actele aditionale aferente raman neschimbate.
Art3.Prezentul Act Aditional s-a incheiat in 4 exemplare , cate unul pentru fiecare parte

o ASOCIAT PRIM ASOCIAT SECUND
DIRECTOR — DIRECTOR

CIRSTEA VIRGIL ADRIAN STANCU

CONTABIL SEF E a
USEIN IUXEL +,

4
CONSILIER JURIDIC
CIOBOTARI, AUDIAHI
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ACT ADITIONAL NR.4/..25..53:
LA CONTRACTULNR. 9487/2005

Partile :

- Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti,
reprezentata legal prin Dl. Director General Radu Popa,in calitate de

ASOCIAT PRIM,

si

- SC PHOENIX MEDIA SRL reprezentata prin Director General Daniel Boaca in
Calitate de ASOCIAT SECUND

de comun accord au hotarat urmatoarele:

Art.1 Prelungirea duratei contractului de asociere nr.9487/2005 pana
la data de 03.10.2018

Art2 Suplimentarea numarului de Tv-Screenuri cu inca 3(rei) ce vorfi amplasate
(conform schitelor anexate ) in urmatoarele locatii

- Bd. Unirii / Bd.Regina Maria
- Sos.Bucuresti Ploiesti / Str.Ctin „Dobrogeanu Gherea(Pod Baneasa)
- Bd.Dimitrie Cantemir / Bd.Tineretului(Parc Tineretului)

Art.3 Suma anuala de plata pentru lipsa de folosinta se va majora odata cu montarea

o fiecarui Tv screen

Art4 Celelalte prevederidin contract raman neschimbate

Art5 Prezentul Act Aditional s-a incheiat in 4 exemplare,cate doua pentru fiecare
parte

ASOCIAT PRIM ASOCIAT SECUND

DIRECTOR GENERAL

Radu Popa



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURIȘI AGREMENT BUCUREȘTI

DMINISTRAȚIALACURIa9 EȘTI

ACT ADIȚIONAL NR. 5 |7 0 una ZIw|la contractul de asociere în participațiune

Nr. 9487/03.10.2005

PĂRȚILE CONTRACTANTI

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI, cu sediul în Mui iul

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

Director General Marius Albişor, în calitate de Asociat Prim

și

S.C. PHOENIX MEDIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Caragea Vodă,nr.14, sector 1. telefon/fax 0722 664

798, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. 40/15390/2003, cod unic de înregistrare fiscală 15906216 și cont

bancarnr. RO03 BRDE 445S V448 9654 4450 deschis la Banca Română de Dezvoltare, reprezentată legal prin

domnul Director General Daniel Boacă în calitate de Asociat Secund,

Având în vedere solicitarea Asociatului Secund înregistrată la ALPAB sub nr.9049/09.07.2018 părțile au

încheiat prezentul act adițional prin care clauzele contractului de asociere în participațiune nr. 9487/03.10.2005

se modifică după cum urmează:

Art.1. Se modificăArt. 2 din contractul de asociere în participațiune nr. 9487/03.10.2005 după cum urmează

şi va avea următorul conținut: “Durata contractului de asociere în participațiune se prelungește cu 10 (zece) ani,

începînd cu data de 04.10.2018 până în 03.10.2028”

Art.2. Se modificăArt. 3 din contractul de asociere în participațiune nr. 9487/03.10.2005 după cum urmează

şi va avea următorul conținut: "Obiectul contractului de asociere în part ațiune îl constituie asocierea părților

în vederea exploatării în comun a 4 (patru) ansambluri publicitare amplasate pe o suprafață totală de 40 mp.

(câte 1OmpJ/ficcare amplasament), situate la adresele specificate în Anexa prezentului Act Adițional”

Art3. Se modifică Art. 4 din contractul de asociere în participațiunenr. 9487/03.10.2005 dupăcum urmează

și va avea următorul conținut:

4.1. “Dreptul de folosință a 4 (patru) suprafețe de teren a câte 10 mp. fiecare (în suprafată totală de 40

mp.) situate la adresele specificate în Anexa prezentului Act Adițional, contra unei plăți trimestriale de 3700

Euro = 925 Euro x 4 ansambluri publicitare, ce reprezintă contravaloare lipsă folosință spațiu”

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

—
Ploieşti, nr 8B, Sector 1, Bucureşti

Cod Fixcal. 14008314

www.alpab.ro
Tel 21 234 5560, ax: 021 20



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

42. "Asociatul secund va aduce un aport investiţional în valoare de aproximativ 200.000 Euro în

scopul retehnologizării ansamblurilor publicitare cefac obiectul asocierii în participațiune.””

Art.4. Se modifică Art. S din contractul de asociere în participațiune nr. 9487/03.10.2005 după cum urmează

şi va avea următorul conținut:

5.

situate la adresele specificate în Anexa nr.1 a prezentul

“Asociatul Prim se obligă să pună la dispoziția asocierii dreptul de folosință a suprafețelor de teren

ct Adiţional;”

5.2.“În situația reorganiză! tății Asociatului Prim și/sau preluării administrării suprafețelor de

teren și/sau delegării activității e face obiectul prezentului contract de participațiune de către o altă

entitate juridică, drepturile şiobligațiile rezultate din prezentul contract vor fi preluate de către noua

entitate juridică în condițiile stipulate de prezentul contract.”

Art.5. Se modifică Art. 12 din contractul de asociere în participațiune nr. 9487/03.10.2005 după cum urmează

și va avea următorul conținut:

12.1.“Din profitul asocierii Asociatul Prim va primi 20% şi o cotă de participare la pierderi de 0%”

12.2.“Din profitul asocierii Asociatul Secund va primi o cota 80% și o cotă de participare la pierderi de

100%”

123 sociatul Secund îşi asumă expres cotele deprofit și respectiv pierderi menționate la art. 12.2)”

12.4 “Până la sfârşitul fiecărui trimestru Asociatul Secund va achita un cuantum de 3700 Euro, plăti

în lei la cursul zilei în care se face plata, sumă care reprezintă contravaloare folosința pe o

perioadă de un trimestru”

12.5 "Rezultatele financiare parțiale ale prezentei asocieri se vor stabili anual, cel târziu la data de 25

martie ale anului următor, atunci când va avea loc o regularizare a plațilorşi va fi stabilit profitul

brut anual aferent asocierii, diferența urmând a fi achitată în contul Asociatului Prim în termen de

10 zile de la emiterea facturii de regularizare. În calculul profitului brut aferent asocierii nu se vor

considera ca și cheltuieli deductibile urmatoarele:

- Cuantumul anual (14 800 Euro = 3700 euro x 4 trimestre);

- Cheltuieli de protocol;

- Cheltuielile cu impozitul pe profit/venit datorat;

- Dobanzile, majorările de întărziere, amenzile, confiscările şi penalitațile;

- Cheltui i de sponzorizare;

- Cheltuieli privind dobânzile;

- Orice altă cheltuială care nu priveşte asocierea.”

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
Sos. Bucureşti — Ploteşti, ar. BB, Sector |, Bucureşti

Cod Fiscat: 14008314
www.alpab.ro



d CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTIraE12.6. "În situatia în care în urma regularizării, suma cotelor de profit datorată de către Asociatul

Secund Asociatului Prim este mai mică decât suma platită anual de către Asociatul Secund

Asociatului Prim, diferența va fi retinută de către Asociatul Prim ca penalizare pentru

neatingerea obiectivelor şi a rezultatelor financiare asumate prin contract."
12.7, “La expirarea perioadei contractului terenul va fi adus la starea inițială, iar Asociatul Secund

are obligația să ridice ansamblurile publicitare, proprietatea acestuia.

Art.6.Celelalte prevederi ale contractului de asociere în participațiune rămân neschimbate.

Art.7.Prezentul act adițional şi anexa nr |. fac parte integrantă din contractul de asociereîn participațiune nr.

9487/23.10.2005

Încheiat astăzi 04.09.2018 în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Asociat Prim”,
DIRECTORGENERAL.

PtAn es £)
Asociat Secund

DIRECTOR GENERAL

Director Tehnic
Norbert Nemethi

Vizat CFP
Serviciul Financiar - Bugel

Monica Coban | NE
|5 Bl

Viză pentru legalitate
ic, Evidenţa PatrimoniuluiXCoţițil) Trimbaciu

Serviciul Urmărire Contracteadue

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

—
Ploieşti, nr. 8B, Sector 1. Bucureşti

Cod Fixcal 14008314



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

SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE

CĂTRE,

SERVICIUL URMARIRE CONTRACTE

Anexa nr.1 la Actul Aditional nr. 5 la contractul de asociere in participatiune nr 9487/03.10.2005

NrCtr Adresa Zona .
1 B-dul Unirii - Regina Maria Fantana p-ta Unirii

(intersectia Spl Independenteicu B-dul Unirii)

2 Parc Herastrau intrarea Miorita Pod Baneasa

3 B-dul Dimitrie Cantemir-B-dul Tineretului Parc Tineretului
(Intersectia Calea Serban Voda cu B-dulTineretului)

4 | Parc Unirii Parc Unirii

S.C. PHOENIX MEDIA SRL
ADMINISTRATOR

Director Tehnit
Norbert Nem

VIZAT?
VIZAT ru 0) 4; ,Sef Se Fii Bi a F a 0SeonicaCatanII iA61

= Ulm
Vizat pentru legalitate

Biroul Juridic, Evidenta Patrimoniului

Urmarire Contracte
leta Serdin

(Gperator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
$os. Bucureşti

—
Ploieşti, nr. SB, Sector |, Bucureşti

Cod Fiscal: 14008314
«capu

Tel 021 224 5806, Foc 021 2245862
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