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HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării prevederilor contractului de asociere nr. P/4/08.06.1995 ce are
ca obiect construcţia şi exploatarea complexului agroalimentar din str. Glicinelor nr. 4· 14,

sector 5
Având În vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti

ŞI Raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale Economice - Direcţia de Achiziţii,
Concesionări şi Contracte, Directiei Evidentă Imobiliară şi Cadastrală, şi Direcţia Juridic
Contencios şi legislaţie;

Văzând rapoartele Comisiei Patrimoniu si al Comisiei Economice, Buget, Finanţe
precum şi avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al
Municipiului Bucureşti;

Ţinând seama de adresa Direcţiei Inspecţie ŞI Control General nr.
18/1217/03.04.2009;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c), art 36 alin. (5) lit. b), art 45 alin.
(3) şi art 123 alin. (1) din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă modificarea contractului de asociere nr.P/4/08.06.1995 Încheiat
Între Consiliul local al Municipiului Bucureşti şi S.C. Niky Scorpion S.R.l, ce are ca obiect
construcţia şi exploatarea complexului agroalimentar situat În str. Glicinelor nr. 4 ·14, sector
5, ca urmare a diminuării suprafeţei de teren de 5800 mp. ce face obiectul contractului
menţionat, prin retrocedarea unor părţi din această suprafaţă către foştii proprietari sau
moştenitori ai acestora.

Art. 2 Modificarea clauzelor contractuale În ceea ce priveşte suprafaţa de teren
aferentă, durata contractului, impunerea unor condiţii privind executarea lucrărilor de
amenajare şi modernizare a complexului agroalimentar, plăţile datorate către Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, se va face prin act adiţional la acest contract.

Art. 3. Se Împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să negocieze şi
să semneze În numele Consiliului General al Municipiului Bucureşti actul adiţional prevăzut
la art. 2

Art. 4. Direcţia Venituri din cadrul Primariei Municipiului Bucureşti va urmari Încasarea
sumelor datorate de SC. Niky Scorpion S.R.l. În baza contractului de asociere nr.
P/4/08.06.1995, rezultat În urma modificării prin actul adiţional.

Art. 5 Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
General si Primarul General al Municipiului Bucureşti vor aduce la Îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată În şedinţa... a Consiliului General al Municipiului
Bucuresti din data de ...

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CALIN MURG

SECRETAR GENERAL
Al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

TUDOR TOMA
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Primăria Municipiului Bucureşti

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea modificarii prevederiLor contractuLui de asociere nr.P/4/08.06.1995 ce
are ca obiect construcţia şi expLoatarea compLexuLui agroaLimentar situat

În str. GLicineLornrA-14, sector 5

Contractul de asociere nr. P/4/08.06.1995 ce are ca obiect construcţia şi exploatarea
complexului agroalimentar În suprafaţă de 5800 mp situat În str. Glicinelor nr. 4-14, sector 5 a fost
Încheiat Între fostul Consiliul Local al Municipiului Bucureşti şi SC NIKY SCORPION SRL pentru
o perioada de 25 de ani, respectiv până la data de 08.06.2020.

Potrivit art. 9 din HCGMB nr. 125/1997 privind unele masuri de Îmbunătăţire a activităţii În
pieţele agroalimentare din municipiul Bucureşti, "contractele de asociere Încheiate până la data
intrării În vigoare a acestei hotărâri rămân valabile pe durata pentru care au fost Încheiate, şi se vor
prelua de Administraţiile pieţelor sectoarelor 1-6 pentru urmărirea derulării şi Încasarea veniturilor".
Ulterior, această hotărâre a fost abrogată prin HCGMB 239/24.09.200 I conform căreia pieţele si
complexele agroalimentare au trecut În administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului
Bucureşti, terenurile aferente rămânând În administrarea acestora.

În temeiul hotărâri lor amintite contractul de asociere nr. P/4/08.06.1995 se află În evidenţa
Administraţiei pieţelor Sector 5 de sub autoritatea Consiliului Local sector 5.

Din analiza Întregii documentaţii s-au constatat următoarele:
• Conform art.1 din contractul de asociere, obiectul contractului constă În construcţia şi

exploatarea de către părţile contractante a complexului agroalimentar, În suprafaţă de
5800 mp situat În Bucureşti, strada Glicinelor nrA-14, sector 5;

• Conform art.2 din contractul de asociere, S.C. NICKY SCORPION S.R.L. a preluat un
teren-domeniu privat al Municipiului Bucureşti şi s-a obligat ca pe acest teren să
construiască un complex agroalimentar şi să-I exploateze pe cheltuiala sa;

• Aşa cum rezultă din adresa. nr.2220/13959/2008 a Direcţiei Evidenţă Imobiliară şi
Cadastrală, structura terenului În suprafaţă de 5800 mp ce face obiectul contractului de
asociere s-a modificat urmare retrocedării unor părţi din suprafaţa menţionată mai sus
către foştii proprietari sau moştenitori ai acestora, astfel Încât În urma măsurătorilor
cadastrale efectuate şi a clarificării situaţiei juridice, suprafaţa de teren proprietate privată
a Municipiului Bucureşti este În prezent de 3510 mp.

Ţinând cont de cele de mai sus, precum şi de prevederile Legii nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia - pieţele şi complexele agroindustriale, ce fac obiectul
prevederilor H.C.G.M.B. nr.239/2001 sunt domeniul public al Municipiului Bucureşti. Prin urmare,
contractul de asociere nr.P/4/1995 Încheiat Între Consiliul Local al Municipiului Bucureşti şi S.C.
NICKY SCORPION S.R.L. nu făcea obiectul Hotărârii Consiliului invocate mai sus.

Direcţia Venituri faţă de această situaţie urmează să procedeze la analizarea contractului de
asociere conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.239/24.09.2001 şi să ia masuri de recalculare şi
recuperare a eventualelor debite.
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Având În vedere că:
nici până În prezent nu există proces verbal de predare-primire a imobilului
(complexului agroalimentar)
regimul juridic al acestui complex este diferit de cel al complexelor agroalimentare
construi te din fondurile statului ce pot fi administrate de instituţii publice,
suprafaţa de teren aferentă complexului de 3510 mp reprezintă proprietate privată a
municipiului Bucureşti,

propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti proiectul de
hotărâre privind următoarele:

1. Modificarea prevederilor contractului de asociere nr.P/4/08.06.1995 În sensul diminuării
suprafeţei terenului ce face obiectul asocierii ca urmare a retrocedării unor părţi din această suprafaţă
către foştii proprietari sau moştenitori ai acestora şi implicit a recalculării sumelor datorate de S.C.
NICKY SCORPION S.R.L.;

2. Modificarea prevederilor contractului În sensul prelungirii duratei acestuia;
3. Modificarea prevederilor contractului În sensul acordării dreptului părţilor contractante la

reconstrucţia, modernizarea complexului agroalimentar edificat pe terenul din str. Glicinelor nr.4-14,
sector 5.

GENERAL
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Economică

Direcţia AjiZiţii Concesionări Contracte
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RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea modificarii prevederilor contractului de asociere nr.P/4/08.06.1995 ce are ca
obiect construcţia şi exploatarea complexului agroalimentar situate

În str. Glicinelor nrA-14, sector 5

Contractul de asociere nr. P/4/08.06.1995 având ca obiect construcţia şi exploatarea
complexului agroalimentar În suprafaţă de 5800 mp situat În str. Glicinelor nr. 4-14, sector 5 a fost
Încheiat Între fostul Consiliul Local al Municipiului Bucureşti şi SC NIKY SCORPION SRL
pentru o perioada de 25 de ani, respectiv până la data de 08.06.2020.

Potrivit art. 9 din HCGMB nr. 125/1997 privind unele masuri de Îmbunătăţire a activităţii
În pieţele agroalimentare din municipiul Bucureşti, "contractele de asociere Încheiate până la data
intrării În vigoare a acestei hotărâri rămân valabile pe durata pentru care au fost Încheiate, şi se vor
prelua de Administraţiile pieţelor sectoarelor 1-6 pentru urmărirea derulării şi Încasarea
veniturilor". Ulterior, această hotărâre a fost abrogată prin HCGMB 239/24.09.2001 conform
căreia pieţele si complexele agroalimentare au trecut În administrarea Consiliilor locale ale
sectoarelor Municipiului Bucureşti, terenurile aferente rărnânând În administrarea acestora.

În temeiul hotărârilor amintite contractul de asociere nr. P/4/08.06.1995 se află În evidenţa
Administraţiei pieţelor Sector 5 de sub autoritatea Consiliului Local sector 5.

Din analiza Întregii documentaţii s-au constatat următoarele:
• Conform art.1 din contractul de asociere, obiectul contractului constă În construcţia şi

exploatarea de către părţile contractante a complexului agroalimentar, În suprafaţă de
5800 mp situat În Bucureşti, strada Glicinelor nrA-14, sector 5;

• Conform art.2 din contractul de asociere, S.C. NICKY SCORPION S.R.L. a preluat un
teren-domeniu privat al Municipiului Bucureşti şi s-a obligat ca pe acest teren să
construiască un complex agroalimentar şi să-I exploateze pe cheltuiala sa;

• Aşa cum rezultă din adresa nr.2220/13959/2008 a Direcţiei Evidenţă Imobiliară şi
Cadastrală, structura terenului În suprafaţă de 5800 mp ce face obiectul contractului de
asociere s-a modificat urmare retrocedării unor părţi din suprafaţa menţionată mai sus
către foştii proprietari sau moştenitori ai acestora, astfel Încât În urma măsurătorilor
cadastrale efectuate şi a clarificării situaţiei juridice, suprafaţa de teren proprietate
privată a Municipiului Bucureşti este În prezent de 3510 mp.

Ţinând cont de cele de mai sus, precum şi de prevederile Legii nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia - pieţele şi complexele agroindustriale, ce fac
obiectul prevederilor H.C.G.M.B. nr.239/2001 sunt domeniul public al Municipiului Bucureşti. Prin
urmare, contractul de asociere nr.P/4/1995 Încheiat Între Consiliul Local al Municipiului Bucureşti şi
S.C. NICKY SCORPION S.R.L. nu făcea obiectul Hotărârii Consiliului invocate mai sus.

Direcţia Venituri faţă de această situaţie urmează să procedeze la analizarea contractului de
asociere conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.239/24.09.2001 şi să ia masuri de recalculare şi
recuperare a eventualelor debite.

Având În vedere că:
nici până În prezent nu există proces verbal de predare-primire a imobilului
(complexului agroalimentar)



mCI pana in prezent nu există proces verbal de predare-primire a imobilului
(complexului agroalimentar)
regimul juridic al acestui complex este diferit de cel al complexelor agroalimentare
construite din fondurile statului ce pot fi administrate de instituţii publice,
suprafaţa de teren aferentă complexului de 35lOmp reprezintă proprietate privată a
municipiului Bucuresti,

propunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti proiectul de
hotărâre privind următoarele:

1. Modificarea prevederile contractului de asociere nr. P/4/08.06.1995 În sensul diminuării
suprafeţei terenului ce face obiectul asocierii ca urmare a retrocedarii unor parti din aceasta suprafata
catre fostii proprietari sau mostenitori ai acestora si implicit a recalculării sumelor datorate de S.C.
NICKY SCORPION S.R.L.;

2. Modificarea prevederilor contractului În sensul prelungirii duratei acestuia;

DIRECŢIA EVIDENŢĂ IMOBILIARĂ
ŞI CADASrRALĂ

DIRECTOR E UTIV ADJ.,
VERONIC pr

pOS ŞI LEGISLAŢIEDIRECŢIA JURIU
DI

3. Modificarea prevede' contractului În sensul acordării dreptului părţilor contractante la
reconstrucţia, modemizar corn lexului agroalimentar edificat pe terenul din str. Gliginelor nr. 4-
14, sector 5.



Primăria Municipiului Bucureşti

Direcţia Inspecţie şi Control General

Serviciul Control Spaţii Contracte

B-dul Regina Elisabela 47, sector 5, Bucureşti, România
Tel.: 305 55 76; tel.centrală: 305 55 00, inl. 1327; fax: 305 55 76
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Nr.18/1217/1/08.04.2009

CĂTRE,

ONCESIONĂRI CONTRACTE

Urmare adresei Direcţiei Achiziţii Concesionări Contracte nr. 1014/17.03.2009
Înregistrată la Direcţia Inspecţie şi Control General sub nr. 18/1217/18.03.2009 cu
privire la situaţia complexului agroalimEmtar sitJat În str. Glicinelor nr. 4 -14 sector
5, vă transmitem anexat În fotocopie Nota nr. 18/1217/03.04.2009 aprobată de
Primarul General În vederea ducerii l'tîndeplinire a propunerilor făcute .

• \ • 0.0 •( ..• ::.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,

__"l /ho
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ŞEF SERVICIU,
, d

Răzvan Arsene



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Inspecţie şi Control General
Serviciul Control Spaţii, Contracte
Cam 327; inC 1327

Nr.18/1217/03.04.2009

APROBAT

NOTA
Privind situaţia complexului agroali e r

situat in str. Glicinelor nr. 4-14, sector'S

Contractul de asociere nr. P/4/08.06.1995 având ca obiect construcţia şi
exploatarea complexului agroalimentar în suprafaţă de 5800 mp situat în str.
Glicinelor nr 4-14, sector 5, a fost incheiat între fostul Consiliul Local al
Municipiului Bucureşti şi SC N1KY SCORPION SRL pentru o perioadă de 25
ani, respectiv până la 08.06.2020.

Potrivit prevederilor art.9 din HCGMB 125/1997 privind unele măsuri de
imbunătăţire a activităţii in pieţele agroalimentare din municipiul Bucureşti,
"contractele de asociere incheiate până la data intrării in vigoare a acestei hotărâri
ramân valabile pe durata pentru care au fost incheiate, şi se vor prelua de
Administraţiile pieţelor seetoarelor 1-6 pentru urmărirea derulării si incasarea
veniturilor" .

Ulterior, această hotărâre a fost abrogată prin HCGw1B 239/24.09.2001
confonn căreia pieţele si complexele agroalimentare au trecut in administrarea
consiliilor loeale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, terenurile aferente
rămânând în administrarea acestora.

Contractele de concesiune si asociere incheiate până la data intrării in vigoare
a hotărârii, urmau a fi analizate de o comisie aprobată de Consiliile locale ale
sectoarelor 1-6 privind modul cum au fost repartizate si administrate pieţele si
complexele agroalimentare şi finalizate prin rapoarte privind respectarea
prevederilor legale in vigoare referitoare la concesiune si asociere, cum s-au
desfăşurat licitaţiile si cum s-au derulat contractele pe perioada scursa de la
incheierea lor.

În termen de 45 de zile, comisiile aveau obligaţia să facă propuneri de hotărâri
către consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru înlăturarea eventualelor
deficienţe, analizarea contractelor incheiate fără respectarea legii, precum şi
pentru stabilirea obligaţiilor şi drepturilor minimale ce trebuiau să se regăseasci).
in aceste contracte.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Inspecţie şi Control General
Serviciul Control Spaţii, Contracte
Cam 327; int. 1327

În temeiul hotărârilor amintite contractul de asociere nr. P/4/08.06.1995 se
află în prezent În evidenţa Administraţiei Pieţelor sector 5 de sub autoritatea
consiliului local sector 5. Potrivit afirmaţiilor d-nei Director Economic
Lixandroiu Mihaela şi datelor fumizate de această instituţie, urmărirea şi
Încasarea sumelor stabilite prin contract s-a făcut din data de 30.10.2003.

Confonn clauzelor contractului de asociere, SC NIKY SCORPION SRL avea
obligaţia de a organiza activitatea desfăşurată in incinta complexului ca un centru
de profit distinct şi de a plăti lunar Consiliului General al Municipiului Bucureşti
46,05% din profitul net realizat din exploatare, dar nu mai puţin de 4200 $ pe
lună. Asociatul nu a depus nicio situaţie financiară (bilanţ contabil) distinctă a
profitului realizat, sumele achitate reprezentând do~r echivalentul În lei din cota
minimă de aport.

Aşa cum rezultă din adresa TIr. 2220/13959/2008 a Direcţiei Evidenţă
Imobiliară şi Cadastrală a PMB, structura terenului În suprafaţă de 5800 mp ce
face obiectul contractului s-a modificat, astfel Încât În urma măsurătorilor
cadastrale efectuate şi a clarificării situaţiei juridice, suprafaţa de teren
proprietate privată a municipiului Bucureşti este în prezent de 3510 mp.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că parţial circulaţia pe str.
Glicinelor şi str. Şuviţa, este afectată de amplasarea mobilierului specific
activităţilor comerciale, accesul tacându-se pietonal.

CONCLUZII

- nu au 10st respectate prevederile HCGMB 239/24.09:2001 În sensul
analizării contractului de asociere şi formulării de propuneri Consiliului
General al Municipiului Bucureşti În termenul de 45 de zile.
conform declaraţiilor reprezentantului Administraţiei Pieţelor sector 5 nu
există un proces verbal de predare primire a imobilului (complexului) şi nu
se cunoaşte, inclusiv de către conducerea Direcţiei Venituri a Primăriei
Municipiului Bucureşti, cine a urmărit contractul şi dacă s-au încasat
sumele cuvenite până În anul 2003.
in situaţia in care SC NIKY SCORPION SRL nu a prezentat bilanţurile
contabile pentru a se putea calcula procentul de 46,05% din profitul net I
realizat aşa cum prevăd clauzele contractuale, Încasările reprezentând sume
din cota minimă obligatorie de 4200$ stabilită prin contract nu sunt
relevante.
nu s-au prezentat de către SC NIKY SCORPION SRL documentele
solicitate prin care să justifice afectarea circulaţiei pe străzile GlicineJor ŞI
~l1,,;ta
')' ••••. , J, ~



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Inspecţie şi Control General
Serviciul Control Spaţii, Contracte
Cam 327; int. 1327

PROPUNERI

1. consiliului Local sector 5 şi Administraţia Pieţelor sector 5 în calitate de
administrator să procedeze la analizarea contractului de asociere confoffi1
prevederilor HCGMB 239/24.09.2001 şi să ia măsuri de recalculare şi
recuperare a eventualelor debite.

2. iniţierea de către direcţiile de specialitate din Primăria Municipiului Bucureşti
a unui proiect de hotărâre prin care:

să se modifice prev~derile contractului de asociere nr. P/4/08.06.199~ în
sensul recalculării sumelor datorate de asociat în condiţiile diminuării
suprafeţei terenului ce face obiectul asocierii.
urmărirea contractului să se facă de către Direcţia Venituri din cadrul
Primăriei Municipiului Bucureşti, motivată în opinia noastră de faptul că în
prezent aceasta nu beneficiază de nici un venit din contractul respectiv, iar
pe de altă parte regimul juridic al acestui complex este diferit de cel al
complexelor agroalimentare construite din fondurile statului ce pot fi
administrate de instituţii publice.
să se hotărască asu ra o ortunitătii schimbării destinatiei init'_ .._. -
Glicinelor şi Şuvita în artere cu acces pietonal.

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
!J

Răzvan Arsene

intocmit Răzvan Arsene/2ex



Prin sentinta civilă nr. 9848 din 11.10.2005, pronunţată În dos-ar'
nr.21251/20·05, al Judecătoriei sector 1 s-a admis acţiunea reclamantei
Municipiul Bucureşti prin Primarul Sectorului 1 Împotriva pârâtei Zamfir

••.. ~.. o· .•• ,.
~-'.-. ;. -.. .

,.. - ~,.'.. - . :. . .'..'

" ...

Pe rol solutionarea recursului civil de fată formulat de recurenta, ,
pârâta Zamfir Rada Împotriva deciziei civile nr.641/A/11.04.2006
,pronunţată de Tribunalul Bucureşti -Secţia a V -a Civilă, În dosarul

~nr.1 953/3/2006, În contradictoriu cu intimata reciamantă Municipiul
Bucureşti sector 1-prin Primarul sectorului 1 Bucureşti, având, ca obiect
"-obligaţia de a face." .

La apelul nominal făcut În şedinţă publică au răspuns recurenta
pârâta Zamfir Rada personal şi repezentată de mandatar Paraschiv
Tudora cu procură la dosar 'şrintimata reciamantă Municipil;J1Bucureşti--~- .. 'seetor-1-prin Primarul sectorului 1 Bucureşti reprezentat de consilier
juridic Monica Iulia Costea cu delegaţie la dosar.

Procedura legal Îndeplinită.
S-a facut referatul cauzei de către grefieruTde şedinţă,âupă care:"
Părtile arată că nu mai au alte ,cererii de formulat.,
Curtea, având În vedere că nu mai sunt alte cererii de formulat,

constată cauza În stare de judecată şi acordă cuvântul În dezbaterea
motivelor de recurs.

Recurenta pârâtă Zamfi[Rada prin reprezentant solicită admiterea
recursului,casarea celor două hotărâri şi pe fond respingerea
actiunii,aratînd caa.depus certificatul de urbanism din care rezultă că a'

,depus documentaţia la Primărie, şiurmeză să se emită autorizaţia de
construcţie. ",' -

Reprezentanta intimatei reciamantă Municipiul Bucureşti"
sector 1-prin Primarul sectorului' 1 Bucureşti arată că certificatul de
urbanism a expirat şi solicită respingerea recursului ca neîntemeiat şi
mentinerea deciziei civileca fiind temeinică şi legală,

, CUR TE A,

,.~~::"::'f~.'~·-·

~'6sar nr. 1953/3/2006

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECTIA- IV- CIVILĂ- ,
" DECIZIA CIVILA NR.11 9

, Io\~ Şedinţa publică de la 25.01.2008
" ..o1iâ t ,,:.\ Curtea compusă din:

: 0:- I Q.... PREŞEDINTE-ROUA POP
\\-\~ ~t.Z8 i::.:, JUDECATOR-COTTA FLORICA
~-)'-:)o·~~/IITfl)<:-ţ,I.,~· JUDECATOR-PAVEL FILIP
- f/~l'~~~ GREFIER-GABRIELA IONIŢĂ
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~:,~..:':.::.'~~:.?:ţ~;
lucrările erau:~;~finaifi'ăt'e
constructii. ' (~;'" '·,',?~:1."·.""::'.':·" '.

D~ ase"m~nea:",::M";~i~Z~~ul-verbal nu s-'~'":::?1a, J f

demolarea constructiilor realizate fără autorizaţie de con'strOeti
Din acest proces verbal şi din nota de constatare :â'j

rezultă că s-a pus În vedere recurentei-pârâte intrarea În ' I~ga I
obţinerea autorizaţiei de construire şi nu demolarea constructiei. :::~:-\

În fine, se constată faptul că recurenta pârâtă ~ Înc~~G9_"
ÎndeplÎnească obligaţia de a face respectiv dea obţine autorizâ'tiâ':':~âe,)
construire ~şi .de a !n~~aÎn legalitate, .dar a Întâmpinat d!ver~e situaţh::'8~[~~~~
ar pus-o In ImposlbllJtate cum ar fi acordul copropnetanlor, sondarea··]
terenului pentru Întocmirea expertizei tehnice solicitată În certificatuCde' j
urbanism. . ".

În aceste condiţii, fând este exclusă culpa, recurentei-pârâte În
demersurile sale de a intra În legalitate, apreciem că nu "poate fi
sancţionată cu demolarea c6'nstrucţiei, Iipsind unul din elementele esenţiale
În nerealizarea obligaţiei de a face, respectiv lipsa culpei, motiv pentru
care fiind incidente disP9ziţiiie art.304 pct. 9 Cod procedură civilă, În
temeiul art' 312 Cod proce"dură civilă se va admite recursul, se va modifica
decizia În sensul admiterii apelului şi respingerii acţiunii ca neîntemeiată.

1
!

\
i

"j,
)

PENTRU ACESTE MOTIVE . ,
ÎN NUMELE LEGII i., I

DECIDE: li
Admite recursul declarat de recurenta-pârâtă Zamfir Rada Împotriva 'I!

deciziei civile nr.641 N 11.04.2006, pronunţată de Tribunalul Bucureşti ,r!
Secţia a V -a Civilă, În dosarul nr.1953/3/2006, În contradictoriu cu intimata- ;:i
reciamantă Municipiul Bucureşti Sector 1, prin primarul Sectorului 1 'Id
Bucureşti. ' ! I

Modifică decizia civilă nr.641 N 11.04.2006, pronunţată de Tribunalul Iii
Bucureşti Secţia a V -a Civilă.. ; i

Admite apelul declarat de pârâta Zamfir Rada Împotriva sentinţei civile : i
nr. 9848/11.10.2005, pronuntată de Judecătoria sectorului 1 Bucureşti.,~ 1:1
. Schimbă Î[l' t6t sentinţ~ apelată În sensul că ~esB@e acţiune~.. Iii

"YevocabiIă. ,"u ,~ /Ii
. \ Pronunţată, Îri şedinţă publică, azL 25.Qj .2008. ,-,' " .:' ._ III i

. ,:PREŞEDINTE ! D' ,:Ut1:~ECATO_Rr ':' __:" }WOECATV 1:1~rou~~p/\ :;_c..Q~.~~~.~I.~..:~t~~:':..:.:;"J'~~:u // ~)' ill... ~'~',n,y j' J P;"'..;~:;.:..::: 'ER, ,/. / /> '. :1(1

.}
J I ,"•.•~" \. F JU ' ' ,,' . JIlt 1i. ;7ţ, TI'" '. . •

(J ). '\ ••..• " • '0<.1\1) ~
-::...,. '·TC'R\.~ ehnored. TI \ '\ n '1.. ..torm~ cr.. ,~ •...

\. ~~(1df=i ~. ,l ~.03 01
,h {DI\. 2>q L.,' '7 (1./
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ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECTIA A IV A CIVILĂ

DOSAR NR.15758/302/2005
ÎNCHEIERE

Şedinţa publică de la 08.01.2009
Curtea compusă din:

PREŞEDINTE - NICOLAE FLORESCU
JUDECĂTOR CRISTINA CIOBANU DORDEA
JUDECĂTOR -' GEORGETA SÎRBU
GREFIER - FEL/CIA VASILE

************

Pe rol soluţionarea recursului formulat de recurenta pârâtă SC NIKY
SCORPION ALCOMSRL, în 'contradictoriu -cu' intimata 'reciarnantă
PRIMĂRIA SECTOR 5 BUCUREŞTI şi intimata intervenientă MUNICIPIUL
BUCUREŞTI PRIN PRIMARUL GENERAL, ce are ca obiect"obligaţia de a
face".

La apelul nominal făcut În şedinţă publică se prezintă recurentul pârât
SC NIKY SCORPION ALCOM SRL prin avocaţi Popescu Mircea şi Uglean
Gheorghe ambii cu impaternlcirk avocaţiale la dosar şi c211silier juridic
Corobană Aurel, intimata reciamantă Primăria Sector 5 Bucureşti prin
consilier Juridic Teodorescu Mihaela cu delegaţie la dosar şi intimata
intervenientă Municipiul Bucureşti prin Primarul General prin consilier juridic
Caraba Viorica Vivien cu delegaţie la dosar.

Procedura legal Îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,
Reprezentanta intimatei interveniente Municipiul Bucureşti prin Primarul

General invederează instanţei că s-a admis În principiul cererea de
lnterveo,ţje accesorie.
, Apărătorul recurentei pârâte avocat Popescu Mircea depune la-·dosar
Înscrisuri, cu borderou, ce se comunică În şedinţă publică părţilor adverse.

I prezentanta intimatei reclamante Primăria Sector 5 invederează
instanţei că nu are autorizaţie de construcţie, a Început construcţia după ce a

. ) obţinut' certificatul de urbanism. Refuză să i se elibereze autorizaţia de
constructie.

" 'Reprezentanta intimatei interveniente Municipiul Bucureşti prin Primarul
General invederează instantei că se renegociază contractul de asociere. Se
fac demersuri pentru eliber~rea autor!zaţiei de construcţie. Susţine obţinerea
autorizatiei de constructie. S-a emis certificatul de urbanism.• •

Reprezentanta intimatei reclamante invederează instanţei că urmau să
fie completate actele după depunere, dar acestea nu au fost depuse.

- ' La Întrebarea instantei adresată părtiior de a preciza dacă se solicită
suspendarea, apărătorul' recurentei p~râte avocat Popescu Mircea

, invederează instantei că este de acord cu suspendareacauzei .
•

1



-'; i-" _ .••~- ~-

Reprezentanta intimatei reclamante Primăria Sector 5 se opune
suspendării.

paratorul recurentei pârâte, avocat Popescu Mircea invederează
, instanţei că având În vedere că este o documentaţie care aşteaptă o

_;: re~~lvare administrativă seimpLJnE;,su~pen9aJe(;Lcauzei conform art.244 cod
) pr.clv. ... .. . l-~
1- Reprezentanta Intlmatel mtervenlente pune concluzii de suspendare a

cauzeI. •..".
CURTEA

:

j
I

Deliberând, Întrucât dezlegarea pricinii atârnă de rezolvarea cererii de
eliberare a autoriiaţTei de construcţie, În temeiul art.24~BS.:l cod pr. civ.
urmeaza a suspenda cauza, motiv pentru care,

4_ • • ~ • ~ • - _. - •• '. -

DISPUNE

Gf1EFIER
Feli9i~ ~a/sile

\ ,( 1/ /
\ ~- ::/
-.J •. ,

"

JUDECĂ10R
,/ i

Georgeta' SÎrbu,. ,....-..r-... v-_o _......\

)
.'

,

f
I

În temeiul art.244 pct.1 cod pr. civ. suspendă judecata cauzei, până la
solutionarea cererii de eliberare a autorizatiei de constructie., "

Pronuntată În şedintă publică,'gzi, 08.01.2009.
J , ? ~

I

PRESEDINTE
Nicolae'r',rescu/1'/

I ..) ,
'f I. I
/ '
! J

.' I

I
I
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lnlre Consiliul I,oc:]! :lI Municipiului BucU1'eşti, cu sediul în Bucureşti, B-dl..:!
i'iliil iti1 Kogalniceanu nr. 27, sector 5, reprezentat prin' Crin Halâicu, Prirru:.r C-en~ral
'!<,T1\1l!1il i'n' ce.1t: ce Urrllea7.ă CONSILIUL p.; de o parte;

;r,;s.J~:, N1KY SCORPION SKI.., cu statut juridic de societat.e comr:orcială cu
răSţlUH<ic'r-C:':i i~l,l.iLatii cu scoiul 111 TIucurCşli, stI. Cale..1. FerenLui nr. 9. sector 5, com în
:;;i lll. 40/280,13 10 Il Î \.k:;cl1is Le B'Ulca COlllercialli. Romfwă sector 1 reprezentată prin
D\)&'iiiil,a IOllC:SCU Alc"i.a.lldrilla - DircclOf (JeucmI şi DOl'.l:1ui Vasile N:colae, - Direc:or
t~oric,rnic dcnu.w.ită în cek ce' Urme-<lZ<1 ASOCIATUL pc de alta pC'.Ite;

Tin:'inct ;,e::.ma oe prevederile le;:l.le în vigo:ue privind asocierea în vedere-~_
rooii7r.rii ,"'0 ~('t;v'ltot'l ""C'\l,\,nc 'ono Ol'eZl'n1« 'Interes p~nfn, "SOCl'''·]'·~ •.•• ~ 1- •••• 1_ '1 ..·., ''': ....••. 1.. : l:.U~...'::l C L..O.U (l (l~,

l.;-'\ J1]<.'h'i~.1 l'n~l..epltl[ ':'-'n I,!'l \'1 d,~.;;r;oei,'re:

il CjJ?IEC1TiL CGl'ilRACTtJLill

AI, T~ - Obi..::ctul COiltraclul\ji COllSUi Îll Cous1..!.lJeţia şi exploatarea d:; c!!.1.re
P;L1iilc ::·'Jlllrac.l<UJ.te Il complexului agrQaiimcniar, in suprafa:~ de 58GO m.p, situ,.: În
13I;C:Jrc~ti, sl.r. Glic;ne 10;" nr. 4- J 4, sector .'5 denun1it în cele ce umle~LZ<1 COMFLE'CUL,
!!Şl: t.:~1!"!1fl.C~:Jta este descris Îl1 proiectul de execuţie şi devizul din ane;;.:ele nr. 1 şi 2
J~_ l'fO:7 ..ţ'Ţl!,,1 l.'OIll0KI.

I.x1'Io~L'it"e:l (\jMP[ ,FX1JLU1 ~e ~H [ace d~ dl.r~ ASOCIAT În conioilllJtali:' ('iJ

).lfocdcrik legale referiLOarc la pieţele n.g..roaIimen~e, cu. prevederile p~ezentului contract'
~i cu J)l'.:Ytc:de.rik Re~uLul1elllUlui Pie~elor Agroalimentare diu municipiul Bucureşti
~)rCy!L:::lllÎli Anexa lU'. :3 carc face paHe illlegraut1! diu prezeutul couuacl.

Nerespec1area obligatiilor prcyăzulC În alinealul prcc~cnt atI ..lge după sm--.:
~7.:iJ::.e:l p;~:;:enlultli conlrnc1. prin di~pozjţin Priro..•.1111lui Gener:J.1 ai Munic1piuiui
8ucl~reş'j farii. nici o al1? fOfmaliln1e.

m. CCNTRUmŢTA Ş1 OBLJGA'PILE pARŢILOR

,d..E.L~-2~- 1\.5001\ TUL jJr<:ia [e1\:l.lul Îu sLare.<t Îu c,;.a;.~S~ gîL'Jeşt.e la dat.a
SCili,\drii C"li.UaCi1ijui şi ,s-.: ob!ig,ii să consllUiasdi COM:PLEX."LlL şi să-I exp!oaî.eze, bk
;:::c1t1j;~,l;t ;;"';'-1 (.0ufe,fEilaK cu prcyedcri1c Certificatului de U;:o;::..nÎsm nr t:,~
bi~!,i 1.1 r;3/d ~"':11.~Y)'1'1 :l nroic(i.!1iu; tehnic si a d::vlz1r!ui de luc.l.:TI :lnexate ia preze-c.tul. . ----------------

;:,
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, ! ;:~~~';1,;~'".To:,:,= chelluieJile .. ocazio~ate de obţinerea AutoriZ:-l,i~i de Construire ŞI exee\':,
,.' .' ~"''''':':\l(:,!.iinl{)r (ir: (:()n~lrl1<:lll, C<1 ŞI cele neccsae e:x.ploatam COM..PLEXULUI pe' dU1./J~}1lf:;()~jecrjj vm fi ~ilp()t1:l1e inle8:'~1 de" ~SOC1AT şi aceste cheltuieli nu vor alE
,\.':,~'5@prcip:ntck dc aport ale celor oaua parţI conlractanie, aşa cum aceste procente s
}?:1·:.:~~/tiL,;tt,~ Îu ALt. S din prezentul cC'Ulrad.

~" CO"T"'lLn 'L bl' ă v •. , A"'OCIA'PTTT ~ b 'A l 1,~::o:"".".., 1"-) 1L.' se o Jg sa sprJjll1t,) 1 UL 1ll o pnerea !fi temleilU ce 1
scurt posibil J. Î\.itnrof <'tprobărilor şi J.vizc1or necesare pentru construcţia şi exploata
r',)1\1'P[ pv1 T1 TII d T '1 d ' j'~,J,._ .. ".L.'. ~1 c~re ~:mt :tlc ce comp:lIl1mentee e speclaltate
C(JN~JLlUU_i[

()hliTl"T'(,~ <'\'1(\[1'111" ;jVi7P 'ii ~J1,(I[)i\.ri rt'vme ASOCIATULUI.

r

ART 3. - ASOOATUL s:.: olJijg,ă ca In tClluen de 30 zile de Ia data serml;
IJlez,t.uiului, couiiad să ue.puuă la CONSILIU ÎulwJ.ga documenLa(ie prevăzut.ă de le
[1t'lllllJ oLiÎuu-:a Autorizapci dc COllsUlJire llccesară realiz11J.ii lucrărilor de execuţie
COMl'LE'WLUl.

ASOC1A TUL :;e ohlig~ Gl În termen de 30 de zile de la data eliber:'l
i\utmizRiÎEi de Cop.stll1i!';~ să Inceapa lucriLriIe de execuţie a COMPLEXULUI.

Fina!i'lÂn~~ lucriLrilor de constructie se va f"-ce în termen de 12 luni de Ia d!
e.libedlrii Alll0ri7o<1[iei (,i'. Con~t.nJire, pe buza resurselor fiuanciâl'c asigurate G_e eli
i\.SOCIAT.

AJ::r .f, - Durata acestui COLlll'aClde asociere este pe o perioadă de 25 2.nl, '
r.~;-l'l de FdUi'lgirc. d;-rc.1 nici una din părţi tiU ~, cerut r:z.jlicrca lui cu un preaYIZ I

:~~: 7.il~.
h CtZ ele r'!'~jungire n conîrnctului de aSOCiere, ASOCIATUL a..re drept (

;:n'.('i\iliqw?, 1" e.',\f)<!::ii ,~t' ;'r~l eg?!e C',I terlii.

p",j'lŢ J. - f-\S;)C1CfGl dinLre O':le uouă părţi contraclante nu dă rur:ştcre 12 o nOi

LJt:1JOiUl:i iurjJicii.
Drepturjk şi obligaljiJe Jinuc cel<: două P11J.1icOlltractante sunt cele precizare

pr::ZCll;uJ COi1Îract.
Drepturile ~1 oblig;)\ii\e pc C;1~-efiecare parte le are fată de tel1i DU pnve;;

. ceRirrjti'l p?.l!e la prezentul contract.

AR) 6. - C:()~JFPLEX1JT. ce fnce obiectul prel.entului canu'act de 2.80Clere il

poate fi înstrăinat.
DrclJlurik şi obliga(iik ASOCIATULUI născute din prezentul contract pot :

înstIăillate către o alt1t persoană .imidică sau, fizică, oricând după semnarea contracl'Jlu
îl} condiţiile legii de la acea dată.

ASOCIi\TUL y~ aduce la cunoştinţa CONSILIlJLU1, În termen de 30 de zile. d
h S~mEfl.re, orice, contmct de c()ncesionAIe, închiriere, locaţie de gestiune, aSGciere sa'
(\;1':'" ~11;':jrda\j.~ ()TJlrACi12a!ă îr;~re ASOCiAT şi terţi, referitoare la COIvlPLEX,

I ~,
\.
"

"\
t, Il .'.;.•.·-.:;~·A

--- .--'-- ~
..• ' r •

, A'· .•.'.

\
\
:1,
.'



J'

/
,,( AH f-'L .. I '\ ',Ţll·,'I;jp'~. ;;.<;'xicrii prine:q)Jwe,a l~mleUU:ui de YG.!abiiitate al
! !llPJenilihit cnllrr;jtlA~O{TATl iT, ~e'~I;lig~..q1)predeJl CONSILIULUT COi\1PLEXuL În
, illln.':llil;H.:. illCiIJ:;iy Ci, im!JIITI:i:;lir:1c aduse pri'l lucr2i'ilc dc rcp<:rare 5; modcI:iJ.i:L.2Ie

C:.\X\-Ui;li~ UC IJclio<tu;[ ;l:;UCÎClii. iiucl Uc Viice ~a.rcjuj,
/i~;OCL\TUL se 0l)lig,~ si.: ElCltiilld ln bUllii stare de fUllCţioJJ.a::c, pe toajj, du~ta

'cl"-~-t'lJl"I' r'l)'l1)1 J..:vU1 . " ..' + "'l d ţ"" '.,li«\, tU ,-,-,,, ~L." L ŞI SJ. c;;:ccmc pc speLe propTI! toalc JilLCrvCJl\Ile e rIt-para JJ
~'n ~Oi1~L~lCţjj ~i jr.~L11:1Pi.

Nerespect~ea acestei obligaţii ~tr3ge reziiierea de drept a contractului.

ll"qI..~..8. - Ap0rîlll p!irjihr COlll.:·:lc1.an1.ein llSOClere este de 46,05 % pentrLl
COj'JSILnJ şi de 53.95 % pmtru ASOCIAT

Fr0ceutek Je aW0rL Jiu aliue.aLul uft:cedcuL au fosl con venile de pă...1i pe baza
'YdlGrii lOLaIe a COr-.-rPLEXULUI cOllst.l1lit, conform proiectului şi devizului de lucrări
;UJ.C":a! b prezentul contract precum şi a restului capitalului ce va fi investit de
:\:;OCIi\T pentT1J de~f;)yllr:lrea act1\'11:1\1i În incinta COMPLEXULUI.

Procenlcl,: de aport ale piL.'1ibr cOi1tracL'illt~ vor ramâne l1es.chimbate indif~rent
f'voillli" pf,-,\qni()[ 1)i de v()lnnl1ll cheltuielilor efe~tu?.le de ASOCIAT pentru

Uil1!<illlCll:J ;;1 e>:pI0!11:lre-1 CCJMTJT ,EX1 DJTJI :lgro:lliment.ar.

vor fi plătite de
Îll conlul ce- j va

f)Iălik călit: CONSILIU, cx.primale. În dolari SUA, dalol'3.i.e
St: "or faCe III lei, la cursul oficial valabil la data efectuării

J_iJ..\I~ . T0llk

~':·J!i.rC'rlli cL~csUji C.C:ll.i.ltl(~,
._ t;.:-.:·
!,ht~JL

:'.SC-'CJ.'\Ti.l!.:;~ ()tli;~~~~::I~k:JIf:;'.c Întregi:! COMPLEX şi să plăteasd lunar \
{'I)~i~!LLILI_I~ ':'I1':;"pii~'1d(:u (i~\la pUfl,:r;i În [:.mcjiune a COiYl.PLEXlJLUI conform. :;.~'t. 3,

~\ ,
46,t)] y,:, tiiT) ;)("";1111 Tl'71 ,"" li;;;:: I ehI "".ploatarea COMPLS,{ULUl, dar nu mai puţin .-c
de. .:unn doi:Jri 'sl iA l1e Iililii. .

Sur!li:ic CUYCi!il": CONSILIuLul (anIam: alincdului precedent
/,SOClJ\Ţ I.:d !lui lUrl-iu la oala Je 10 ale l\ll\ii. p~rlLl'U luna În cur:J
fi indicat lk CO;'1SILIU.

fn lunile În CiliC indicele preţurilor de COIlsum calculat şi publicat de Comisia
!'!J';on:Ji~ ele Sl:JI;:;lid esle m,1i mare C1I cel put;;1 5 % decât indicele deva!oriz:L-ii
1 .,i· ambii ind ici având ca bazn media !',mij în care este semne.t couL.-actul .. sumele
CI!v,:nit", CUNSiLIULUi V')r ii re-ealculale priu Îmuu!lire" sumelor În Iei prevăzute În
:Jline!J11i1 de ll1:;i ~IJR ClI f:iPOllUI diElre indicele preţurilor de consum şi ce.] al
dcyaiariza.rii Jeu iui.

5ullldc ":11 Y euik CONSILIULUI <,;OW()HJlalille-alului precedenl, vor fi regularizaLe
şi lil~LiLc SCl1lcsLri,tl, tiU mai târz.iu de SfŞ..lŞÎtll! IUllii următoare fiedtmi sem.estm În
;icch~i cont indica.t de CONSILIU.

:\SOCJ.t\TUL On of-:lig!l si!. org:lnizeze aCllv11.:ltea de.sf:.lşuratli în incinta
''':(.'[vj[JLl:Xt'LUl <::r:. '.Hl centru de profit distinct, separat de restul patrimoniului şi
~"Ilvil~\jj .<;~.I"',?i.,~ ();-~'lniul'~, i'n Hl0(j <,;oreSpUTIVlLor,evidenţa contabiJ8, a tuturor
lei iveiu =:;i p;.lRive!(H, C.1 Ri :J !lJllli'nr vel1iillrilor ~i cheltuielilor acestui centru de profit,
JiJii",2.IlU'l-SC. lOlOLLlI.ă.~ă ]lullă ia uisb!O/.i\ia CONSILIULLJl lOaLe docum.eulele conG-bile
eklil<.:;,ue ia ;ldÎV1L;tk.a l.:euulJ!ui ~h: jJ1V.GL. 0l~Cfu.:.U şi oIi de cil\; 0r!.SO~Sr;-JUL o ~I'-',

.~~·;,_~)';"l.'". ..:i(:. /_..,,._ . '\

••/ ,1' ',>::'>\ \/"~;.t.l...; '~~\)
/

,,1, ..•. , • '.'~. • .~ ~ .• iJl t.0 ....
,_ • I ( 0~. ti-\~.... ~ ~ .,)..

l. ' c . \ ,,-:.'~ ••/
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oblig;:\ gă asigure toate resursele finallciare n~esa....""
COrvfPLEAt:)TUT, În condiţiile SI la termene],

construcţie a
contract, acest
al Municipiului
şI utilizată de

.-;' '" AJ?T. 11. - La scnlr:~..!:ea preze!1lUi~ji c011trac1 ASOCIATUL a prezentat dovada
·~"~-~:~c.il:;~ituirijgari'.D1ici de bună execuţie; a cQntr?ctului în valoare de 25.000.000 lei

(echivalentul vcniturilor cuveni:e CONSTLJULUl pe o perioadă de 3 luni).
Garanţia de bunii. execuţie s-a constituit prin convenţia-cont Ia telmen, emisă de

B".n(:<1.C<.)!tl~T(~ia!ă 1{<)rniină S,A. fili,\la s~c\(lr 1, Ia data de 2.05.1995; anexa nr. 4 la
p re 7.c 11111I C0l11 r:JcL

Jn cazul IU care ASOOA nJL nu finalizează lucrările de
C()jvlFLC":'ULUI În kllUI;;UU1 ~laoiljl c,;OWOl1il An. 3 din pre.zentul
(GilL!iiCi 'Va fi reziiiat în mod automat prin dispoziiia Primallllui General
r,ij~urc~: j iar gar:u:iiia prcyăzută în alinc~tul precedent va fi rclinU1ă
~r' 'CIT 1\' N" .' bl" f V.J ASOCIATr, •. '''!", . " ::;7':1 n;C1 o O, 19:JIJC :lla tie :l l\.

A!jL-l..L. - T~rjr •..\f' J\j[1(·I~C(l.I~ <it' ASOCIAT penlru folosire<1. suprafeţelor de
c(\l11e.rci:Jii;Me de l1il!I]!'!! celor preVa7.ll1e la an. 27 din Legea nr. 27/1994 nu pot fi rn.ai
;;\âll dedl Lax-de sl.aoilile de lcgislatiâ ron0.nă în vii',oare pentru folcsirea locuri10r
;Juuli CI;; Jc Jesfa\..\:'.re. ' .

T2.rifelc practicate PCllUll folosirea spa~iil()[ comerciale cOllstrui:,: În bcintc

COi\1rLEXULUl, altele. decât cele prcyăzute în alinea1ul preccGent, DU pot fi mai TIlâ..L-1

~!~d; tarifele :;IJbilite prin }ir)l:lrfui ale Consiliului Local al 'Municipiului Bucureşti
9':1111".1 fl<:elenşi caiegerii de spaţii,

VI RĂSPUNDEREA CONlRACnJALĂ

..:J.R'C-i1. - fellilu llw,:specl<ll'ea obligaliilor asumak prin prezenlul COllm(,;t,

jj<tiÎca Îll culpă daL<)rGlz11 celeilalte piini pella!iJ1(li precum şi daune.
Daul1ck ~: dalofc.;"LZ,l. nUffi2j îi) mJ.~ura în care prejudiciul nu a fost acoperit pnn

~,I...•I •.• "l':> r'lvl~l-'''." .. 1._n:T.1 :T,"O"
Y"'ll?iiliiLile P':l1t[U neil1depliniren. obligftlii1or A.sunlllle· de ASOCiAT se.u pentru

1·">r'\ll"r.~R 111'1:(.)rt:'~pllTl·]-"II)rtrf::t an',Blor obligaţii. sunt de 1 % penlrJ fieca..re ZI de
IIW1I71ere.pe periilll(;a 11ril11elor,\0 de 7.ile ~i de 2 % pe perioada ce depăşeşte 30 de
1-1IL

fu 0iluali,l 1U C,uo;,: l"SOCIATUL llu-~i în"kplineşle obligaţiile asumale pnn
tJ,c:ZCllLu; C0l1traLt iiC 0 pc[ioada mai 111.<1[(; de J luni, c01ltractul de asociere este
îC;:;;;;Lt, prllJ di3]!0ziţk, Primml1ui Gcncr<tl al Municipiului Bucureşti, iară altă
f:J :7:1:1 li t al e ,

AJ) 'j " /4 ~. . .. "' ._'~\~_"_' -hlOf)'.:1<:P:<l. mceleaz-a p!1i1:
- in'-ceren lÎlllpnilii pentru ~re a fost COnlnl.ctat.ă, dacă pă,qile cu hot.ărăsc, (),~

COIllun aconJ. pn:lullgirca valabilitălii prezentului contract, conform art. 4-;
[;tlilllW[U! unuia diulre ([sociali;

- illterdicţia sau insoivabilitate2. ulluia dinu'e Asociaţi;

'.":... :

""."
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- schimb?.rerr regimului juridic al terenului pe care se cOlJ.sLruieşte COM:PLE-ill'l"

J1("L-J6. - forp lE1.jOd. C;;:Oilerc;u:...1 părţik de raspundere PCD.L:·u ncîndeplini...~
:oL11~ ~;~lJ p:1rJio.l~ :J oblig::ţiilor ce le revin, confoml prevederilor cii;:! contract.

Prin f0t12. mp_joră se întelege orice eveniment independent de yoir:.ţ1l. părţilor,
in:pre\.izibil .\'i inevitabil, apărut după inL:-a.rc<i. În vigoa-e a contractului ~i cae-e
'illiiie-dică p:'îqile s~-~j execliie integr;d sau parţial obl:galiile contractului.

Cazul de forţă majoră se va comunica celeilalte Ph1Î de partea ir.!.ep"...sată., in
knuell de' 5 zile IJlin telex. filĂ, teldon, urrnat de o scrisoare recoIl1U'.~ată cu
mC!1tiullea cOllst.atării eVcl1ÎmcutuJui de acest gen de către organele competente.

APT /.) - În cn de incel;)re :; ?socie[ii II1::inte de expirn.ren termenului de
vaiaiJiiiLalC ,,1 COIlLI2ClUll1i. iJtllJiinin:.a avcrii aduse lie asociat,i IQ cadrul asocierii se va, , ,

[a~7 l)<Jui viL ,lU<Jrlui ui <lJu~ Jc fi~c,ue a~ociaL fJâuă la daLa ÎnceLi.rii asocierii.
....':'~'

~~·.:-.~~L~:~:.-'-:'··-

(,
I 'j ,;:,

J(fj
f"J "J .~

~--N..,;';.
"" "."

/'.R Ţ J 7 - în condiţiile în c::re forţa majorJ. conduce la o d~ala.i.'e a obligaţiilor
piLl1i1or mICi -mare de (j Juni, piirti!e se vor reuni pentru- II hot.ări asupra el'ecutării
c·h1l71'!nr C()!1Ir--t('1\1:tI •.• i'n viil(\r.

În CB7.1I1 riisp:lI'iliei S;)ll imposibilit..ăţii de. exploat.2re din cauze obiective 2-

C0!yr:rLI:::~\:U'l,U1 ce face oLJiectJ! asocicrii, justificate de pă..1i, contractul isi Încetează
"[I,lU i1iia lc.;l.

\'11. UT!C1J

AHi' j,'!. - Llli2-ijl~ <It. orice fel ce decurg din nerespectarea clauzelor dir..
pre7.e.nllJ I con1 r~cl Slll11 in COl11peie.r.ţ;l inst>mţe!or jnde.c.1.i.or~ti române de drept COm".:lil.

DrqJlul ap\icaui] P~1ilor contractuale e:>lc dreptul roman.

VID. DlSPOllTli FINALE

t9RT~_j9" - I\;Iodificarea contractului se poate face În lilT'jtele legislaţiei rombe,
CII <t<:ordul pă.r\ilor prin ,t('t <"dÎ\ional care va face parte integ...rarlLit· din prezentul
COI1Ir!lc!.

/..LL\.L __2f2.. - in cazul îu C<li;; Ulla <.linLre fJă.qi llU-~j e;\erciLă în mod COl~-spunz.ator
'Jbi;g,a~iik asumatc, eealalill pai1l: îşi rezervă dreptul de a reziE2. contractul, cu
prCCL;:"-L,,:l C:l pa.rt~l. În cuip;[ d,"torc,lză dcsp~gubiri celeilalte părţi, În iimitcle legislaţiei
rom.;'ir.c h "ce:) rbt.J.

Ar:.'T __·2.I - ReziiiereJl COlliJ:1cÎlll:Ji i~i Vil pl'Oduce efectele de drept În termen de
30 de zi it; <.ic la llotillcan:a yăl~ii in culpă asupra iilien~ici de rczilierc, dacă în acest
ierw:..:u v:ulc.:.J.lu culVil nu î~i îll<1el)liw;:;te oLJlig,qiile asuruale prin corrlJ:act.

.'" :'.. ,.

....... ",.
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in :'~,m~nde 30 de zile de la drrtr.. rezilierii contracmlui, ASOCIATUL· se oblige.
~.:~!o'ă1 eJib\'T'~?" COMPLEXUL ce [ace oblectul (~6nlractului de' -asoc1ere predându-l

~,~g- C:CJN.',TTlUi-nT, pe b:i.ll Ge proce~ verbal, în ~itlla!ia în care se afla la acea dată.
~;..ţ -
~'~..... fîRT. 22~ - Anexele lli. 1. 2. 3 ~j 4 fac 1Jarte inleg.rantă din prezentui contract

ek asuciere.

fiET. :!3 - Prez:;;ntul contract de asociere s-a încheiat în 4 (patru) exernplare,
eate 2 (două) pen1ru fiecare part", contractantă.

rll~iJcjal ,~i.ăL.j .
b. Bucureşti
In n1JIT,":C. ~ip;:nt.L-u

CONsruUL LOCAL AL
MTJNICIl')IUL~l BUCUREŞTI

DIRECTOR GENERAL,
Ionescu Akxandriua

DIRECTOR ECONOJ\rllC,
vaSfJe lco]ae

~ ~ .'
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