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CONTRACT DE INCHIRIERE 
Nr.   din data de 17.08.2020. 

(denumit in continuare "Contractul") 
Incheiat intre: 

S.C. BOG'ART S.R.L. 
INTRAR C 

E 

Ziva  /4-  luna  06  aril 

BOG'ART S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. lon Brezoianu nr, 27, etajele 2, 3 si 4, 
sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/14881/1991, cod unic de inregistrare 
R017487, prin reprezentant legal dl.  — Director General, Director Financiar si Avocat 

 denumita in prezentul contract „LOCATOR" 
si 
SD3 — SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str, Calea 
Vitan nr. 154-158, parter, biroul nr. 2, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. 
J40/9896/2017, Cod Unic de Inregistrare 37804020, prin reprezentant legal dl.  — Presedinte CA, 
denumita in prezentul contract "LOCATAR" 

denumite in continuare individual "Partea" si solidar "Partile" 

ART. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Obiectul prezentului contract 11 reprezinta inchirierea de catre LOCATOR, a unui imobil in suprafata 
totala de 2473 mp, situat in Bucuresti, Sector 3, str. Nicolae Teclu nr. 55, ("Spatiul"), compus din : 

(i) Zona de depozitare elemente prefabricate, in suprafata de 1214 mp; 
(ii) Zona de depozitare piatra concasata, in suprafata de 1259 mp; 
(iii) Zona asfaltata pentru acces proprietate vecina — Poarta 1; 
(iv) Zona asfaltata pentru acces proprietate vecina — Poarta 2. 

Aceste zone sunt detaliate in inscrisul — Ridicare topografica imobil — Anexa nr, 1 la prezentul Contract. 

Spatiul urmeaza a fi folosit de LOCATAR pentru depozitare elemente prefabricate si piatra concasata. 

ART. 2 DURATA INCHIRIERII 
2.1 Prezentul Contract intră 1n vigoare la data de 17.08.2020 si este valabil pana in data de 31.12.2022 (denumit 
1n continuare "Termenul"). 
2.2 Termenul va putea fi prelungit, numai dupa intrunirea acordului de vointa comun, rezultat in baza renegocierii 
clauzelor contractuale si manifestat in scris prin act aditional la prezentul Contract. 

ART. 3 VALOAREA CONTRACTULUI si MODALITATILE DE PLATA 
3.1 Pretul inchirierii (denumita "Chiria") este de 500 lei (cinci sute lei), la care se adauga TVA, pentru fiecare 
luna calendaristica de inchiriere. 
3.2 Plata Chiriei se va face de catre LOCATAR la data de 30 a fiecarei luni calendaristice, pentru luna 
calendaristica respectiva. 
3.3, Plata Chiriei va fi facuta in contul comunicat de catre LOCATOR LOCATARULUI. Partile convin ca plata se 
va considera efectuata la momentul incasarii sumei in contul LOCATORULUI. 
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ART. 4 RASPUNDERE CONTRACTUALA 
4.1 LOCATARUL se obliga sa plateasca LOCATORULUI penalitati de intarziere in cuantum de 0,1% pe zi de 
intarziere din valoarea sumei datorate, pentru orice suma neachitata la expirarea termenului prevazut de articolul 
3 din Contract. 
4.2. Daca una din Parti nu a executat oricare din obligatiile care ii revin din Contract, cealalta Parte este 
indreptatita sa exercite oricare din urmatoarele drepturi: . 
a) sa ceara executarea obligatiilor celeilalte Parti in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la incalcarea 

obligatiei; 
b) sa declare contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantei de judecata si 

fara nici o alta formalitate prealabila, prezenta clauza avand valoare de pact comisoriu, daca obligatia nu a 
fost remediata in termen de 10 zile lucratoare de la comunicarea cazului de culpa. Partile agreaza in mod 
expres ca pentru intarzieri in efectuarea platii Chiriei mai mari de 10 zile lucratoare fata de termenele 
mentionate in Contract, LOCATORUL are dreptul sa considere contractul reziliat de plin drept, fara punere 
in intarziere, fara interventia instantei de judecata si fara nici o alta formalitate prealabila, prezenta clauza 
avand valoare de pact comisoriu. Contractul va inceta de plin drept la data transmiterii de catre LOCATOR 
catre LOCATAR a unei notificari de reziliere. 

4.3 Fara a fi limitate alte drepturi ale LOCATORULUI din contract, in situatia in care contractul va inceta din culpa 
LOCATARULUI, acesta va fi obligat (a) sa achite LOCATORULUI Chiria datorata impreuna cu penalitatile de 
intarziere si (b) sa elibereze si sa predea Spatiul inchiriat catre LOCATOR in conditiile in care 1-a preluat. 

ART. 5 OBLIGATIILE LOCATORULUI 
5.1. LOCATORUL se obliga in conditiile prezentului Contract: 
a) să asigure, pe toată durata Termenului, folosinta netulburata a Spatiului ; 
b) cu prealabila instiintare a LOCATARULUI, sa inspecteze Spatiul si sa verifice modul de utilizare al acestuia; 

ART. 6 OBLIGATIILE LOCATARULUI 
6.1. LOCATARUL se obliga in conditiile prezentului Contract: 
a) sa utilizeze in mod corespunzator Spatiul inchiriat, in conditiile prezentului contract; 
b) sa ia masurile necesare In vederea protectiei mediului, sa respecte normele de protectie a muncii in vigoare, 
normele de prevenire si stingere a incendiilor precum si normele specifice incidente cu activitatea 
LOCATARU LU I ; 
c) sa nu cedeze nici unui tert drepturi si obligatii ce decurg din prezentul Contract si sa respecte dreptul de 
proprietate asupra Terenului; ii este interzis in mod expres sa constituie orice drept de preferinta asupra lui ori sa 
il transmita in folosinta, sub orice forma ; 
d) la expirarea Termenului, sa predea Terenul in starea in care a fost primit. 
e) sa ia toate nnasurile care se impun conform legii, pe cheltuiala sa exdusiva, in vederea obtinerii tuturor 
avizelor/autorizatiilor necesare si/sau inclusiv a desfasurarii activitatii in Spatiu; 
f) sa achite Chiria, in termenul agreat in Contract. 
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ART. 7 INCETAREA A CONTRACTULUI 

7.1 Orice Parte are dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract printr-o notificare scrisă adresată celeilalte 
Părţi cu 60 de zile calendaristice Tnainte de incetarea Contractului. 1n acest caz, Contractul va inceta de drept, la 
expirarea sus-mentionatului termen de 60 de zile de la data primirii notificării de incetare a Contractului de către 
Partea careia i-a fost adresata, fara ca, partea care a notificat sa realizeze alte formalitati sau acte de procedură, 
si fara interventia vreunei instante judecatoresti sau de arbitraj. 
7.2 Prezentul Contract se considera incetat de drept, fara interventia instantelor judecatoresti la expirarea 
Termenului. 
7.3. Prezentul Contract va putea inceta prin acordul Partilor, precum si prin orice alte modalitati prevazute de 
legislatia aplicabila, precum si in conditiile art. 4.2. 1it b si 4.3. din Contract. 

ART. 8 LITIGII 
8.1 Contractul este guvernat si va fi interpretat in conformitate cu legislatia romana in vigoare. 
8.2 Daca in cursul executarii prezentului Contract bazat pe increderea si buna credinta a partilor, se ivesc aspecte 
litigioase, Partile se angajeaza sa trateze aceste situatii pe cale amiabila si, numai in masura in care solutionarea 
pe cale amiabila nu este posibila, sa apeleze la instanta judecatoreasca romana competenta de la sediul 
LOCATORULU I, 

ART. 9. ALTE CLAUZE 
9.1 Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii, cu cerinta notificarii scrise 
prealabile, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora si in baza certificatului eliberat de Camera de 
Comert si industrie a Romaniei . 
Reprezinta caz de forta majora orice eveniment ori cauza exterioara, independenta de vointa Partilor, 
neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestea si 
care conduce la neindeplinirea necorespunzatoare sau la intarzierea din partea oricarei Parti de a se achita de 
oricare dintre obligatiile prevazute in prezentul contract. 
9.2 Dispozitiile prezentului articol referitoare la forta majora nu interzic unei Parti sa-si exercite toate drepturile, 
altele decat cele de a obtine daune-interese. 
9.3 Daca una sau mai multe clauze ale Contractului devin invalide sau inactive din motive de drept sau de fapt, 
restul Contractului va continua sa produca efecte, iar Partile le vor inlocui pe cele invalide sau inactive cu 
prevederile legale in vigoare. 
. TRANSPARENTA 

LOCATORUL autorizeaza LOCATARUL privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract 
prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu 
obligatiile contractuale si ale Regulamentului UE 679 / 2016. 

Prezentul Contract s-a incheiat si semnat in 2 (doua) exemplare originale cu aceeasi valoare pentru Parti. 

LOCATOR 
BOG' T SRL 
Dir t. Gener 44, 

Director Financiar 

Avocat 

LOCATAR 
SD3 — SALUB 

Presedinte C 
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RE S3 SRL 
s. 


