
ROMÂNIA ,

JUDETUL ILFOV Primariacomun&st~,á,i 1
CONSiLIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTEFĂNESTH BE ZIG,? LUnafl~.M~?flľ

PROJECT DE HOTĂR&RE
privind aprobarea contraetului de închiriere a unui spaţiu

de birouri în Cartieruluj Rezidenűal Cosmopolis

Luând în considerare expunerea de motive a viceprimarului ~i raportul
administratorului public;

Având în vedere adresele cetăţenilor, locuitori ai Cartierului Reziden;ial
Cosmopolis;

Având în vedere oferta cu nr. 18605/03.09.2020, precum ~i procesul verbal din
04.09.2020,

Având în vedere prevederile capitolului V privind contractul de Iocaţiune din
Legea 287/2009 privind Noul Cod Civil;

In conformitate cu prevederile art. 123 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

Consiliul local al comunei Ştefăneştii de Jos —judeţul Ilfov,

HOTĂRĂSTE:

Art. 1 Se aprobă contractul de închiriere privind închirierea unui spaţiu de birouri
pe raza comunei Ştetaneştii de Jos, Cartierului Rezidenţial Cosmopolis, ce va deservi
ca birou de taxe şi impozite locale ~i registratură, ce constituie anexa nr. I Ia prezenta
hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte dl. ~tefan Jonel Robert, primarul Comunei ŞteMne~tii
de Jos, pentru semnarea contractului de mnchiriere, anexă Ia prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarui Comunei ~tetanestii de Jos, prin intermediul compartimentelor
~i birourilor de specialitate, va asigura ducerea Ia îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
în condiţiile legii.

JŢJATOR,
VI EPRJMAR

GHEO HIŢĂ MIRCEA

Vizat,
/ SECRETARGENERALAJJ MUNEI

GAFTON~~p4Jreea



CONTRACT BE ÎNCHIRIERE

nr. ________I _________

CAP. I PĂRŢIŁE CONTRACTANTE

Subscrisa:

1. S.C. BB CIV Scandinavia S.R.L. cu sediul social în cornuna Copăceni,
str. Balastierci, nr. 1, jude~ Ilfov, nr. de ordine în registul comeţului
J23!589/20 15, legal reprezentată prin dl. Bern Cristian, în calitate de
Administrator, denurnit locator,

Si

2. PRIMARIA COMUNEI STEFANESTII BE JOS, cu sediul in Cornuna
Stefanestii de Jos, sos. Stefanesti nr. 116, judetul Ilfov, prin prirnar Stefan
Robert lonel, in calitate de locatar,

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. LOCATORUL închiriază ŁOCATARULUI0 cameră de 60 rnp
la etajul 1 al imobilulni situat hi comuna Stefănestij de Jos, str. Linia de
Centura nr. 50, parcela 337, tarla 44, jud. Ilfov, proprietatea BB CIV
Scandinavia SRL.

Art. 2. Imobilul închiriat ~i cheile acestuia se vor preda pe bază de proces
verbal de predare — prnrnre după semnarea contractului de subînchiriere.

CAP. III DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Perioada contractuală este de 2 ani de la data semnării contractului.

La îrnplinirea perioadei contractuale, părţile contractante sunt de acord să
negocieze prelungirea prezentului contract. Tacita relocaţiune este exclusă.

CAP. IV PREŢUL ~I MODALITATEA BE PLATĂ A CHIRIEI.

Art. 4. Preţul chiriei este de 600 curo!lună ± TVA.

Plata chinet se face in lei la cursul de schimb Ieu/euro cornunjcat B.NR. în data
efectuării plaţii.

Plata chiriei Sc va face în intervalul 01-05 ale fiecărei lui, pentru lana
respectiva.

: ::::::t::::::-::::::::::_-::::- ::::.::::.::::.:::



CAP. V PREDAREA SPAŢIULUI, STAREA SPAŢIUŁUI

Art. 5. Predarea - prirnirea spaţiului se face la data de pe baza unui
proces verbal de predare-primire semnat de ambele părţi contractante care va
conseruna starea fizică a spaţiului închiriat, dotările acestuia, precurn ~i citirea
contorului de curent electric.

Procesul verbal de predare-prirnire va constitui Anexa A Ia prezentul
contract.

Once alte lucrări de rnaenaj are sau rnodiulcări Ia spaţiul închiriat se vor
executa în urma obţinenii unei aprobăni în scris din partea Łocatorului. In caz
contra; locatarul, pe cheltuiala sa, se obligă să aducă spaţiul Ia starea iniţială.

CAP. VI OBLIGAŢIILE LOCATORULUI

Art. 6. ŁOCATARUŁ se obligă;

a) să predea locuinta în stare normalî de fhncţionare;

b) să efectueze lucrări de întreţinere, reparatii sau mnlocuire a elernentelor de
constructii si instalaţii din folosinţa exclusivă;

c) să-I anunte pe locatar dacă incetează contractul de închiniere încheiat cu
propnietarul.

CAP. VII OBLIGAŢIIŁE LOCATARULUI

Art. 7. LOCATARUL se obligă:

a) să folosească bunul închiriat potrivit destinaţiei rezultate din prezentul
contract;

b) să execute la timp ~i în bune condiţii lucrănile de întreţinere ~i reparaţii ce îi
revin;

c) să platească china în cuantumul ~i la terrnenele stabilite prin prezentul contrat;

d) la incheierea duratei contractului, să restituie bunul închiniat în starea în care
I-a pnirnit, adică în stare bună.



CAP. VIII ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 8. Prezentul contract incetează:

a) la împlinirea terrnenului;

b) Prin acordul de voinţă a! părţilor intervenit înainte de îrnplinirea perioadei
contractuale .

c) prin rezilierea contractului de catre părţi în caz de neexecutare a obligaţiilor
din contract, cu notiűcare prealabilă prin po~tă recomandată, cu 60 de zile înainte
de rezi1iere~;

d) Ia mncetarea contractului de închiriere dintre locatar ~i proprietar.

CAP. IX CLAUZE FINALE

Art. 9. Modifkarea prezentului contract se face nurnai prin act adiţional încheiat

între părţile contractante.

Art. 10. Prezentul contract, îrnpreuna cu anexele sale care fac parte integrantă

din cuprinsul său, reprezintă vointa parţilor ~i înlătură once altă mntelegere verbală
dintre acestea, anterioară sau ulterioară incheienii Iui.

Art. 11. Prezentul contract s-a incheiat intl—un numar de 2 exemplare, cate unul
pentru ňecare, astăzi , data semnarii lui.

LOCATOR LOCATAR

S.C. BB CIV Scandinavia S.R.L. PRIMARIA COMUNEI

STEFANESTII BE SOS
Administrator

BEM Cnistian PRIMAR

ŞTEFAN lonel Robert



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFĂNESTII BE JOS

HOTĂR&REA NR. I_________
privind aprobarea contractului de închiriere a unul spaţiu

de birouri în cartierul rezidenţial Cosmopolis.

Luând în considerare expunerea de motive a viceprimarului ~i raportul
administratorului public;

Având în vedere adresele cetăţenilor, locuitori ai Cartierului Rezidenţial
Cosmopolis;

Având în vedere oferta cu nr. 18605/03.09.2020, precum ~i procesul verbal din
04.09.2020,

Având în vedere prevederile capitolului V privind contractul de locaţiune din
Legea 287/2009 privind Noul Cod Civil;

In conformitate cu prevederile art. 123 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

Consiliul local al comunei ~tefăne~tii de Jos —judeţul Ilfov,

HOTĂRĂ~TE:

Art. 1 Se aprobă contractul de închiriere privind închirierea unui spaţiu de birouri
pe raza comunei ~tefăne~tii de Jos, Cartierului Rezidenţial Cosmopolis, ce va deservi
ca birou de taxe si impozite locale ~i registratură, ce constituie anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre.

Art. 2 Se împuternice~te dl. ~tefan lone! Robert, primarul Comunei ~tefăne~tii
de Jos, pentru semnarea contractului de închiriere, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Comunei ~tetane~tü de Jos, prin intermediul compartimentelor
~i birourilor de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va asigura cornunicarea prezentei hotărâri
în condiţiile legii.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECREIAR GENERAL AL COMIJNEI

GAFTON Corina Andreea

Consilieri prezenti: Ia şedinţa extraordinară din data de 10.09.2020.
Cu un numär de voturi “pentru” din 12 consilieri în funcţie.
Cu un număr de veturi “impotriva” din 12 consilieri in funcţie.
Cu tin număr de “abtineri” din 12 consilieri în funeţie.



,
.

, ,, 4EXPUNERE DE MOTIVE . ‘

Urmare a solicitărilor constante ale cetăţenilor locuitori ai Cartierului Rezidenţial

Cosmopolis privind înfiinţarea unui birou de taxe şi irnpozite locale hi interiorul

complexului rezidenţial, precurn ~i disponibilitatea dornnului Bern Cristian,

administrator a! societăţii BB CIV Scandinavia SRL, proprietar al unui imobil de

birouri în cadrul Cartierului Rezidenţial Cosmopolis, de a închiria instituţiei noastre un

spaţiu adecvat pentru deschiderea unui birou de taxe ~i impozite locale ~i registratură,

propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere a

unui spaţiu de birouri.

INITIATOR,
ICE~IMAR

GIĘ~’~IIMIRCEA



RAPORT DE SPECIALITATE

Priniâria comunei Swim ‘s’

Zi. 07 Lunaů~.~

Ca urmare a necesităţii închirierii unui spaţiu de birou pentru deschiderea unui

birou de taxe ~i impozite locale ~i registratură în Cartierul Rezidenţial Cosmopolis,

precum ~i faptul că s-au purtat discuţii ~i negocieri cu un proprietar al unui imobil de

birouri pentru a obţine un preţ de chine conform preţurilor de piaţă pentru zona

respectivă, în conformitate cu prevederile legii 287/2009 privind Noul Cod Civil ~i

OUG nr. 57/20 19 privind Codul administrativ, consider că este oportună aprobarea

proiectului de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere a unui spaţiu de

bi rou.

PUBLIC

HOV AN Vahe



PROCES - VERBAL
Încheiat azi 04.09.2020

Prin prezentul proces verbal se constanta că pe data de 04.09.2020 a avut bc

întâlnirea reprezentanţilor Primăriei comunei Stetanestii de Jos cu domnul Bern

Cristian, administrator al BB CIV Scandinavia SRL, în vederea discutării ~i

negocierii asupra ofertei privind închirierea unui spaţiu de 60 mp. ce va deservi

ca birou de taxe şi irnpozite locale ~i registratură în incinta complexului

rezidenţial Cosmopolis.

În ui-ma negocierilor, s-a ajuns Ia un acord privind un preţ de 10 euro mp

pentru un spaţiu de 60 rnp ~i o perioadă contractuală de 2 ani, cu condiţia

aprobării acestuia de către Consiliul Local prin HCL.

Terrnenii sus rnenţionaţi au fost agreaţi de către ambele părţi.

Primăria ‘e~tii de Jos BB CIV Scandinavia SRL



ROMÂN IA
JUDEŢUL ILFOV

PRIMĂRIA COMIJNEI ŞTEFĂNEŞTII DE JOS
şos. ~tefăne~ti nr. 116, Comuna ŞteMneştii de Jos, jud. Ilfov

Tel/fax: 021-361.35.29
www. rímariastefanesti.ro ; office rimanastefanesti.ro

NR. REG. 18605/04.09.2020

Către: BB CIV Scandinavia SRL
CUb 34140084

~Ç’\

edt

ţ,L(Á~ &~~€J~’~

ij,t’ IĘ~44

Ca urrnare a adresei dvs. nr. 18605 03.09.2020, prin care vă arătaţi

disponibilitatea de a ne închiria un spaţiu de 60 rnp situat în complexul

rezidenţial Cosmopolis, vă invităm în cursul zilei de astăzi, 04.09.2020, până Ia

orele 13.30, pentru a discuta ~i negocia asupra of’ertei prezentate.

PUBLIC,
~N VaheH4



S.C. BB CIV Scandinavia S.R.L.
CUI 34140084 J40/23/589/2015
Sat Copăceni, Strada Balastierei, Nr. 1 . .

Comuna Copăceni, Ilfov, România aria c ~do

ú3 LunD~

către: Primăria Comunei ~tefăneştii de Jos, Ilfov
în atenţia: dliii prirnar

consiliului local al comunei ~tefăne$ii de Jos

Domnule Primar,

Referitor Ia discuţia purtată Ia sediul Prirnăriei Cornunei ~tefăne$ii
de Jos în prezenţa dlui administrator public, vă comunic că societatea PC care o
reprezint este dispusă să cedeze în baza unui contract de închiriere suprafaţa de
60m2 din imobilul situat Ia adresa Tarlaua 44 Parcela 337 — Complex
Cosmopolis având număr cadastral I număr topografic 53211 pentru a servi ca
birou de taxe ~i impozite locale ~i registratură.

Preţul oferit este de 12 € I rn2 ± TVA.

In situaţia în care apreciaţi afirmativ oferta vă rog să mă contactaţi Ia adresa de
rnai sus, email cristibem72®yahoo.com număr de telefon 0740 842 682

Cu deosebită consideraţie,
Bern Cristian — administrator

~tl



OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMER7ULUI
Pt PE cANGĂTRIBUNALUL .J!t°

CERTIFICAT ĎB ÎNRBGISflARE
..

Firmă SB CIV SCANDINAVIA SRI.

Sediu soda!: Sat Copăceni, Comuna Copăceni, Strada BALASTIEREI Nr.. 1, Judet Ilfov

Cod IJnic deTnregistrare: 34140084

Nr. de ordine in registrul comertului: J23ţ589f23.022015

Data eIiber~rü 10 —OR- ?~ý3

Seria’J3Nr. 3324544

din data de: 23.02.2015

ROMÂNIA
M~MSTERUL JUST~Ţ~E~

r~-n

-—
--- —

Activitatea principală: 0150- Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterěa

animalelor)

Elena

T~p~riI a (N. irnpriin~ria Na! on.i~ä S.A.



SERIA I
1721123011102
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BEM
Prenume, Prenom.Frnstna’ne

CRISTIAN
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Romârtă I ROU
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~ JudJF Ors.Voluntarj
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~B ADMITEREA/~~~*

ţ PROCES-VERBAL DERECEPTIE
la terminarea hicrărilor

ĺ Nr L.W~ din

privind execuţia Iu~ ilor.cic,constiawţii aferentę

~ ĺ~’ Ć~L’J~ /2 1

%,J

lucrări executate în cadrul Contractului nr ~din) ĺ ľ,?.$ncheiat între
şi

1. Imobilul care face obiectul investiţie~-s~ ideel4că dupL5um,~rme4ă: ,ŕ2

- adresa adrnh~strativă’ ~t ~ .Ę ~,3 ~?:. :~ ~Ś». ~5?ć~
- numărcadastral/nurnărtopografic ~ ,!
- numărcartěfunciară’ \L.? ‚.1 ç

~ 2. Lucrärile a fo execut te î baz~u orizaţiei de co~uir5nr. ~g,, e1iberatăde.L~kQ.. ~i Cţ

C &?“~U}/ť’~.d& /Qi la data de~’ ~ cu valabilitate până la
data. .G2? ~ ~ ~l ČÁ flA

3.,Çą~ni~ia de recepţie ~i-a desfă~w t activitatea de la data:Yě:P ~WÍ$ână Ia data:
Q.~*’fiind formată din: ‘ , ,

Preşedinte: (nume şi prenurnś) ...~.ĺ ~...C ,~ ;‘i
Membri: (nurne şi prenume, autoritatea publică care i-a desemna)

çJ..e ~
~ą « ~ ) ~s ~ ijiL ~~ ()

4. Au mai fost prezenţi: (nume şi prenurne, cahtatea, semnătura)

. ~ .~ —r L~-’;
5. Secretariatul a f’ost asigurat de ! ‘.‘~‘ j~f.~-.d~ri~inte de

şantier autorizat în domeniul/domenüle ~ 6 , Autorizaţie nr Ć..~
6. Constatările cornisiei de recepţic la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacităţi fizice realizate /öć ĺ&
6,2. Nu au fost rernediate aspectele coś’isernnate în Procesul-verbal de suspendare a proccsului de

recepţie 12 terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tebnice, ridicărilor
topografice, încercării.or suplimentare, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul de
rernediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 Ia prezentul proces-verbal;



au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu şi în documentaţia
7ďuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr.

~prezentu1 proces-verbal.
~6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot

~fl înlăturate şi care prin natura br iniplică nerealizarea uneia sau a mai niultor cerinţe fündamentale,
‘ caz în care se impun expertize tebnice, reproiectări, refacç~4,~,ç lpcrąlzi, şi~a~tç1e.

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de d..~’1.V lei (fără TVA)
lei (cu TVA)

6.6. Perloada de garanţie ‘

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisici (nu s-a putut
exatnina nemijiocit construcţia, se constată că lucrările nu respectă autorizaţia de construire,
reprezentantul autorităţii administraţiei publice competente care a emis autorizaţia dc
construire/desfiinţare, al Inspcctoratuľui de Stat în Construcţii - I.S.C., al direcţiilor judeţene pentru
culturălDirecţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti sau al inspectoratelor judeţene pentru
situaţii de urgenţă propun respingerea recepţiei etc.):

7. În urma constatărilor tăcute, comisia de recepţie decide:

)Cadmiterea recepţici la terminarea lucrărilor
[]respingerea reccpţiei la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepţie motivează decizia luată prin:

,

Comisia de recepţie

(semnătura)
Membri:

9. Cömisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri:

10. Prezentil proc~~verb~1, conţinând ~;. tile şi ~ anexe numerotate, cu un total de ~fl1e, a
fost încheiat astăzi .ć .t 1.ąQ?~în .2— exemplare.

11. Alte menţiuni

MbĄ9ř~Y

Alţi paiticipanţi;

€

Executant



ROMANIA
JL.JDETUL ILFOV

PRIMĂRIA STEFANESTII DE JOS

AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE
Nr. 76 din 27.07.2018

Ca urmare a cererii adresate de BB CIV SCANDINAVIA SRL prin reprezentant: BEM
CRISTIAN , cu domiciliul/sediul în Judeţ ILFOV Localitate SAT COPACENI , CON. Copaceni , Strada
BALASTIEREI, Nr 1, înregistrată a Nr. 7683 din 27.07.2018.

în conformitate Cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucr~riIor de
construcţfl, republicat~, cu modificările şi compIet~riIe ‘ulterioare,

- SE AUTORIZEAZĂ
Executarea ucr~riIor de CONSTRUIRE pentru:

CONSTRUIRE 2 IMOBILE - P SI P+1E, SPALATORIE, SERVICII REPARATIX AUTO SI
BIROURI, CAFENEA - UTILITATI

Sc = 662,99 mp; Sd = 1119,10 mp; Su = 999,17 ; Hmax = 8,45 m.
- categoria de importanta C -

Pc imobilut situat in corn. Stefancstii de Sos, identificat prin nr. cad. 53211-Cl ,si inscris in CF. nr. 53211 ,

Tarlaua 44, P. 337, aflat in posesia firmei BB CIV SCANDINAVIA SRL conform cxtrasului de C.F. nr. 108958
/ 24.04.2018 , se vor constrtiii 2 irnobile P si P+IE , spalatorie , scrvicii rcparatii auto si birouri , cafenca in
conformitate cu P.U.G. aprobat prin HCL nr. 22 / 2011 si in ban CU. nr. 181 / 14.09.2017.

SISTEMUL CONSTRUCTIV: CONFORM PROIECT NR. 106/2017.

Daca in timpul executiei apar situatfl care nu au fost prevazute in project va fi anuntat imediat proiectantul pentru
rezolvarea br. La executie sę vor proteja retebebe tehnico — edilitare de distributie a gazelor naturabe , termoficare,
apa. canal, retele electrice side teleconiunicatii, caibe de rubare side instalatUbe aferente transportului comun. Este
obligatorie expunerea panoului de identificare a santierului de constructii conform modelului. Executantul si
beneficiarul lucrarilor au obligatia de a asigura spalarea si curatarea vehiculebor siĺsau a utilajelor din incinta
organizarfl de santier pe caile publice.

- lucrări Tn valoare de 895,280,00 lei.

- in baza Documentaţlei tehnlce — D.T. pentru autorizarea executărli iucrărilor de CONSTRWRE (DTAC + DTOE) nr.(6): 106 din 2017 , a
fost eIaborat~ de SC ACON DESIGN PM SRL Cu sediul in jud. JLFOV , bc/corn. - , AUROREI, nr. 2, bI. AG , ap. 705, respectiv de MOHSIN
MOHAMED arhitect / conductor arhitect Cu drept de semn~turI, înscris in Tabboul National al Arhitecţlbor Cu nr. 4446 • in conformitate Cu
prevederile Legli nr.1Ş4/2.OQ1 privind organizarea şi exercitarea profesiel de arhitect, repubilcatä, afiat in evidenta FiilaIel teritoriale
BuCuRESTI a Ordinulul Arhitecţilor din România.

cu PRIVIRE LA AuT0RIZAREA ExEcuTĂRH LUCRĂRIL0R SE FAC URMĂTOARELE PREOZĂRI:
A. Documentatia tehnică - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T,A,D.) - vlzată spre neschimbare -, impreună Cu toate avizele şl acordurile
obţlnute, precum şl actul admlnlstrativ al autorităţll competente pentru protec~la medlulul, face parte lntegrantă din prezenta autorizatie.

Nerespectarea lntocmai a documentaţiei - D.T. vizată spre neschimbare (bnciusiv a avizeior şi acorduribor obţlnute) constituie Infractiune
sau contravenţie, după caz, in temeiui prevederlior art. 24 aim. (1), respectiv ale art. 26 am. (1) din Legea nr, 50/1991 privind autorizarea
executărfl iucräriior de construcţii, repubiicată .

In conformitate cu prevederiie art. 7 aim. (15)_(l5t) din Legea nr, 50/1991 şi cu respectarea egisiaţiei pentru apiicarea Directivei Consfliuiui
85/337/CEE (Directiva EM) privmnd evaiuarea efecteior anumitor probecte pubiice şi private asupra mediuiul, in situaţia in care in timpui
executărfl iucrărlior şi numai in perioada de vaiabliltate a autorizaţiei de construire survmn modificări de tem~ privind iucrăriie de onstrucţfl
autorizate, care conduc Ia necesitatea modificărmi acestora,titularui are ob!igaţia de a soilcita 0 nouă autorizaţie de construire.

8. Tmtuiarui autorizaţlei este obflgat:

1. sä anunţe data inceperli iucr~riior autorizate, prmn trirniterea inştunţă”il conform formularuiul anexat autorizatiei Ia autoritatea admmnistraţiei pubhce
locale emitentă a autorizaţiei;

2. să anunţe data inceperii lucrăriior autorizate, prin trimiterea inştünţărfl conform formuiaruiul anexat autorizaţiei Ia Inspectoratul in construcţii Ii
judeţuiui lifov, impreună Cu dovada achit~ril cotei iegaie de 0,10/0 dIn vaioarea autorizată a iucrărflor de construcţii şi mnstaiatii aferente acestora;



3. să anunţe data fInalIzărU Iucrărilor autorizate, prln trlmiterea inştiIn~ăriI conform formularulul anexat autorlzatlei Ia inspectoratul in construcţll
deţului llfov, odată cu convocarea comisiel de recepţle;

4. să păstreze pe şantier - in perfectă stare - autorizaţia de construlre şl documenta~la tehnlcă - D.T. (D.T.A,C.+D.T.C.E./D.T.A.D.) vIzat~ spre
himbare, pe care lava prezenta Ia cererea organelor decontrol, potrivit legil, pe toată durata executărll Iucrărllor;

5. in cazul in care, pe parcursul executăril IucrărIlor, Se descoperă vestigil arheologlce (fragmente de zldurl, ancadramente de golurl, fundaţii,
p rinplite çau sculptate, osemlnte, Inventar monatar, ceramic etc.), s5 sisteze executarea lucr~rIIor, sä Ia m~surI de pază şI de protecţle şI să anunţe
Hat emitentul autorIzaţiei, precum şi direcţla judeţeană pentru cultură, cuite şI patrlmonlu; :

6. sä respecte condi~IIIe Impuse de utilizarea şI protejarea domenlulul publIc, precurn şI de protecţie a mediulul, potrlvit normelor generale şI

7. să transporte Ia (se completează de către emitent) materialele care nu Se pot recupera sau valorifica,
~se in urma executărIl lucrărlior de construcţll;

8. să desfllnţeze construcţille provizoril de şantler in termen de zile de a terminarea efectlv~ a Iucr~rIIor;
9. Ia inceperea execuţiel Iucrărlior, s~ monteze Ia bc vIzibIl “Panoul de Identlflcare a investiţbel” (vezl anexa nr. 8 Ia normele metodologice);
10. Ia finallzarea execuţlel Iucrăribor, să monteze ‘PIäcu~a de identbficare a investiţiei”;
11. in situatla nefinalbzărlI Iucrăribor in termenul prevăzut de autorizaţle, să soibcite prelungirea vaiabilbtăţbi acesteba, Cu cel puţbn 15 zile inalntea

enubul de expirare a valabilItăţii autorIza~jei de construIre/desfiinţare (Inclusiv durata de execu~ie a Iucr~ribor);
12, să prezinte ‘Certificatul de performanţă energetică a cIădirII” Ia efectuarea recepţlei Ia terminarea Iucrăribor;
13. să solicite “Autorizaţia de securitate Ia incendiu” dupä efectuarea recepţiei Ia termlnarea Iucrăribor sau inalnte de punerea in func~Iune a

rilor pentru care s-a obţlnut “Avizul de securitate Ia Incendiu”;
14. să regularizeze taxa de autorizare ce ravIne emitentulub, precum şi cebebabte obllgaţil de plată Ce ~I revin, potrivit begib, ca urmare a reaIIz~rIi

5tiţiei;
15. să declare construąbilo proprietate particulară realizate, in vederea Impunerib, Ia arganele financiare teritorlale sau Ia unitäţlle subordonate

tora, dupä terminarea br completă şI nu mal tărzIu de 15 zile de Ia data explrării termenulul de vababilitate a autorlzatlei de construire/desfibnţare
ugly durata de execuţle a bucrărlbor).

C. Durata de execuţle a Iucrăribor este de 12 luni luni, caIcuIat~ de Ia data inceperib efective a Iucräribor (anunţată In prealabil), situatle in care
ada de valabilltate a autorlzaţbel Se extinde pe intreag~ durată de executbe a Iucrărlbor autorizate.

D. Termenul da “alabibltate a autorIza~ieI este d~ 12 lunI luni de Ia data emiteril, interval de timp in care trebube incepute bucrările de execuţie
rizate,

PRIMÁR,
Stcfan lonel Robert

Taxa de autorizare in valoare de 8952Ó0 leb a fost achitată conform OP. / 05.06.2018 .

Prezenta autorizaţie a fost transmis~ solicitantulul direct/prin poşt~ Ia data de inso~ită de din
documentaţia tehnicä, impreună Cu avlzele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.

In conformitate cu prevederile Legbi nr. 5011991 privbnd autorizarea executărlI ucrăribor de construcţiI, republlcată, Cu modiflcărlle şi
compbet~rIIe ubterloare,

Se prebungeşte vababibitatea Autorlzaţlel de construIreJdesfiIn~are

de a data de până Ia data de

După acaastă dată, o nouă prelungire a vabablutăţr nu este poslbilă, sobicitantul urmănd s~ obţbnă, in condiţillle iegii, o aIt~ autorizaţie de
constru ire/desfi In ţare. .

PRIMAR, SECRETAR,
Stefan lonel Robert Grecoff Maria

Responsabil Urbnnism
si Amcnnjaren Teritoriului

Dorobantu Sorin

Data prelungirii vababilItăţli

Achitat taxa de Iei, conform Chitanţei nr din

Transmis solicitantului Ia data de direct/prin poştă.



RO~Â~M
JUDETUL ~LFOV

PRHIÄ~UA STE~A~ESTI! ~ .~OS

ó~f

ha swpi~ obkrnerdľ Autor~aue~ de Construwe p®nuu 2 Irnobile Psi Pal )
Spalatorüe, Servicil Rep~raW Auto si Birouri, Cafenea — Uti~itati ć~ ŕtĽ

Urmare cererU adresate de ~3i3 CIV SCANDII~1AVIA S.tL. Cu domiciliuV2) in judetul
Ilfov, comuna Copaceni, Sat Copaceni, Cod poştal Str. Bażastierei, Nr. 1,
telefon/fax a-mali înregistrată Ia Nr. 7148 din 01.09.2017.
pentru mobilul - teren şi/sau construCtU - situat în judetul Ilfov, municipiul/oraşuljComuna Stefanestfl
de Jos satul Stefanestli de .~os, sectorul , Cod poştal strada nr. N .sC .. at.... ap
Sau identificat prin (3)~ Tarle 44, Parcela 337~ ~1r, Cad, 53211, C.F. Nn 53211.
În temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism nr. opOl/2007 faza PUeJPUZ/PUD aprobată Cu
Hotărârea Consi~uM Le&ca~ S~efar~estii da jies nr. 22 /31.05.2011.
In Conform~tate Cu prevederile Legii nr. 5011991 privind autorizarea exeCutarii lucrarilor de constructii, republiCata,
cu modificariloe si completarile ulterioare,

~E C[5RflflCĂ~

1.REG~]UL MJRC: Terenul in suprafata tot&a de 12.4asnip Cu Nr. Cad. 53211 si insCris in C.F. Nr.
53211 este situat in intravilanul aprobat prin PUG cii hotararea nr. 22/31.05.2011 a ConsWiuhui Local
Stefanesdi de Jos Si sate proprietatea firmei RB CIV SCANDINAVIA SRL conform Contractului de Vanzare
Cumparare Nr. 605 din 25.04.2016 B.N.P. iosep Cństina Miheela.
Se vs solicits acordul bancii TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA.

2,RES)ľ~iUL ECok3C~LJ]!C: F os~r~ta actuslěi : Cu~rd, Cetructli;

3,REeE~iUL TEH~Ić~ potrivit reglementarilor din noul Plan Urbanistic General ai comunei StefanestU de
Jos reaCtualizat si aprobat Cu HCL 22 din 31.05.2011, terenul propus este situat in UJTR ~11a5 — zona
mixta: LoCuire individuala si colectiva, spatü verzi, institutU pubflce si serviCU. POT maxim 30%, CUT
maxim 1.2, regim maxim de ialtime P±2E, spatii verzi: vor fi plantate in spatuul de retragere fata de
aliniament, arbori in proportie de mm 40% formand o perdea vegetala ape tot frontal mncintei a latimea
minima de 3m.
PotrMt RLWPUG VOLT.h~Rt~A !O~EL~~~ C SYRUITE~RESTRICTfl se instituie gone de

protectie cii interd~ctie de constni~re daflMQ:~’a sau temporara pans La intocmlre PU! conform
plansei eLFME~TŹ~tn pentnu rates jora distributLa ~ja~e — 50 rn. dhi ax.

Prezentul CertifĺCat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru obtinerea autorizatiei de
construire.

Ceti?katui da iBisni rüt~ tt~e bc d’a a ~tatie de constnuire/
dreptul de a execute Ľucrani de caéistruct~l

de1~tara si nu canfera

C~RTIFICAT DE UR~M3ESM
Nr. 181 din 14.09.2017

.~



4. OBLRGAŢH ALE TITULARULUI CERTIFICATULUL DE uRBAMSM:

În scopu] elaborări: docunientaţiei pentru autonzarea executăr:i Iucrsrilor de constnicţii - de construire/de desfiin;are - soiicitanttd Se vs adresa autorităţii
Conipetente pentru protecţia rnediului. Agentia Nationala de Protectia Mediulai Eucuresti, Sir. Mean Lacul Mos-li or. 151, sector 6, Bucuresti.

In aplicarea Directives Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelcr anumitor prozecte publice şi private asupra mediului, nsoditlcată prin
Directiva Consiliului 97/3 3/CE şs prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului Ia elaborareaanumutor planuri şi
programe în iegatură cu mediul ş’ modificarea, cu privire Ia participarea publiCului şi accesul Ia justiţie, a Dsrectivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/63/CE, prin
certificatul de urbanisin Se comunică solicitantului obligatia de a Contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru Ca aceasta să analizeze şi sä decida, după Caz,
incadrarea/neincadrarea proiectului nvestiţiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluărżi impactului asupra mediului

In apliCarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, proCedura de emitere a acordu!ui de mediu Se desraşoară după emiterea CertifiCatului de urbanism,
anterior depunersi docunientaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de Construcţii a autoritatea administraţiei publice competente.

In vederea satisfaCerii cerinţelor Cu privire a proCedura de emitere a acordulut de medju, autoritatea Competentă pentru proteCţia rnediului stabileşte mecanismul
asigurării consultării publice, CenIraIizării opţiunilor publicului şi al formuiărit unui punct de vedere oficial Cu privire Ia realizarea investiţiei in aCord Cu rezultatele
COnsultării publiCe

aceste COndiţii.
Dupa primirea prezentului certifiCat de urbanisin, titularul are obligatia de a Se prezenta Ia autoritatea Coinpetenta penn protectia mediu]ui in vederea

evaluarii initiale a investitiei si stabilirii necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urina evaluarii initiale Se Va emite aCtul adininistrativ al
autoritatis Competente pentru proteCtia mediului.

In situatia in Care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul are
abligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publiCe conipetente Cu privire Ia mentinerea Cererii pentru autorizarea exeCutarii lucrarilor de ConstnlCtii.

In situatia In Care, dupa emiterea certifiCatului de urbanism on pe parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra mediului,
solicitantul renunta Ia intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autonitatii administratiei publice cornpetente.
5.CEREREA PB EMITERE A AUTORIZAŢIEJ PB CONSTRUIRE/DESFJINŢARE VA El ~NSOŢITÄ PB URMÄTOARELE DOCUMENTE:
a) Ceflificatu~ de urbanism (copie);
b) dovada titlu!ui asupra iraaobilului, teresa siĺsau constrtsctii (copie legalizata); extras de carte funciara acttaaHzat; acord de construire
de Ia banca.
c)documeatatia teianica — ~T., dupe Cal:
lxi D,T.A.C. II D.T.O.E. II D.T.AD.
d)Avizete si acordurile stabilitate prin certificatul de urbanisna :
iii) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi irafrastructura:

Xi alimeotare eta apă alimentare CU energie termica
IXI canaflzare ÍXŢ alimentare Cu energie electrica
lxi gaze naturale lxi Transgaz
Xi sahabritate I transport urban

cL2)avize ci acorduri privhzd:
IXI sănătatea pop ralaţiei
xi polnpieri

d.3)avizeĺacorduri specifice ale administraţiei publice centrale şilsau ale serwiciilor descentralizate ale acestora:
- Apele Romane, Acordu! Bancü pentru Investitie.
d.4) Studii de specialitate:
referate geotehaic ; referat verificator atestati, scheme tehnice pentru instalatii, insotite de memos-u si referate.
e) actul administrativ a! autoritatii competente pentru protectia mediului
I) dovada privind aehitarea taxelor legale, dovada O.A.R. in original, deviz estimativ a! lucrarilor
g) taxa pentru autorizatia de construire (primaria Stefaaestii de Sos)

Prezentut certificat de urbanisni are valabititate de .12 luni de Ia data emiteńi.

Achitat taxa dc 64,03 Ie*’co%form chitanta nr. 0006484 din data de 0109.2017.
?rezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct’pnin poştă Ia data de
In conformitate cu prevedenile Legii nr. 50/1991 pnivind autorizarea executării ucrlrilor de construcţii, republicată,

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

deladatade pânăladatade

PRIMAR, SECRETAR,
Stefan back Robert Julia Tudor

Respotassakil Urhaitism si
Amenajarea Teritoriului

, , Dorobantu Sorin
După aceäştă dată,o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibila, solicitáttţal urrnâhd săobţĺna/în cond:ţiile legii, un altcertificatde urbanism. ~„.

Data prelungirii valabilităţii
Aehttat ta~a de let conform chitanţes nr din ,, : ~.



DUPLICAT

CONTRACT BE VÂNZAI{E

Între:
- Societatea “PIEDMONT INVESTMENTS” S.RL., sociotato cu personalitato juridică română, a

cărei denumire a fost schimbată din S.C. RRE LAND DEVELOPMENT S.R.L. în baza Deciziei Asociatului
Unic nr. 7/07.10.2010 monţiune înregistrată Ia Rogistrut Cornerţului Ilfov, hi baza Rezotuţiei nr.
13665/29.11.2010 (Anexa nr. 1), Cu sodiul hi comuna Ştcfăne$ii do los, Str. Floritor nr. 7, bloc B?, et. 10. Ap.
1002, camera 1, judoţul Ilfov, înrnatriculată Ia Oficiul Naţionat al Registrutui Cornerţului sub nr. 123/129/2010,
având CUI 26395982, reprezentată Ia înci,eierea prezentului contract prin administrator dl. Ugur Unal,
cctăţean turc, având CNP atribuit do autorităţile române 7680301400041, Cu domiciliul doclarat în Turcia,
Cayyolu 2 Turkkonut Cicekkent Bvleri Papatya Cd. Kardelen Bk. No. 43/5 Dodurga/Yenimahallo Ankara, având
reşedinţa în corn. Ştcfăncştii do los, sat Ştofăne$ii do los, str. Parcului nr. 11, bI. C18, ap. 5, jud. Ilfov, pososor
al Paşaportului soda TUR nr. U06527088, eliberat do Ambasada Turcici Ia Bucuresti Ia data do 11.01.2013 şi
pososor al Permisului do şodere nr. RO 0379241, eliborat do autorităţilo româno Ia data do 23.02.2015, valabil
până Ia data do 22.02.2025, în calitate de vânzătoare

şI
- Societatea “BB C1V SCANDINAVIA” S.R.L., societate cu porsonalitate juridică română, cu sediul

în Sat Copăconi, Comuna Copăceni, str. Balastieroi nr. 1, jud. Ilfov, înmatriculată Ia Oficiul Naţional al
Rogistrului Cornerţului sub nr. J23/589/2015, având Cod do înregistrare fiscală: 34140084, reprezentată la
încheierea prezentului contract prin administrator Bern Cristian, CMI’ 1721123011102, cetăţean român,
domiciliat in Oraş Voluntari, str. Erou Niţă Pintea nr. 11, jud. Ilfov, pososor al CI seria IF nr. 144893 ernisă do
SPCLEP Voluntari Ia data do 24.04.2007, cu valabilitato până Ia data do 23.11.2017, în calitate de
cumpărătoare,

s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare, în conformitate en dispoziflilor art. 1650 şi
următoarele din Codul civil, şi ale prornisiunli bilaterale de vânzare — cmnpărare autent(ţîcată sub nr.
1131/02.10.2015 de către notar public Vasilacize Cristina Mihaela, en sediul biroului în ~teJăneştU de Jos,
jwL Ilfov, în următoarele condiţii:

Societatea “PIEDMONT INVESTMENTS” S.R.L. prin administrator Ugur Unal înţelege să
vândă Societăţii ,,BB CIV SCANDINAVIA” S.R.L. prin administrator Bern Cristian, dreptul de
yroprietate asupra Imobilului format din terenul în suprafată totală de 18.121,00 (optsyrezecemiiunasută
douăzecisiunu) mp, situat în intravilanul corn unei Stetănestii de Jog, IntL Ilfov. Tarlaua 44, Parcela 337.
confonn Planulni de anwlasament 51 delimitare a iinobuului. cornpus din:

a) terenul în suprafaţă de 12.406,00 (douasprezecerniipatrusuteşase) mp, identiuicat cadastral
54/1/1, înscris în Cartea Funciară nr. 53211 (nr. CF veehi 2551) a Iocalităţii Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov,
având categoria de folosinţă “arabil”, liber do construcţii,

b) terenul în suprafaţă de 3.267 (treimiidouăsute~aizecişişapte) mp, identificat cadastral 50709,
înseris în Cartea Funciară nr. 50709 a localităţii Ştefäne$ii de Jos, jud. Ilfov, având categoria do folosinţă
“curţi construcţii”, liber do construcţii,

c) terenul în suprafaţă do 2.448 (douămiipatrusutepatruzeci~opt) mp, identificat cadastral 50710,
înscris în Cartea Funciară nr. 50710 a Iocalităţii Ştefăne~tii do Sos, jud. Ilfov, având categoria de folosinţă
“curţi constnicţii”, liber de constr’icţii, situat în intravilanul Com. Ştef~neştii de Sos, tarlaua 44, parcela
337, j ud. Ilfov, toate denumite în eontinuare IMOBIL UL.

Sociotatea “PIEDMONT INVESTMENTS” S.R.L. prin administrator Ugur Unal doclară că a dobândit
dreptul do proprietate asupra terenului idontificat cadastral sub nr. 54/1/I, în suprafaţă do 12.406,00 mp, doscris
Ia pct. a) şi asupra toronurilor identificato cadastral sub nr. 50709 şi 50710, descrise Ia pct. b) şi c) în suprafaţă
totală do 5.715,00 mp (număr cadastral vochi 54/1/2), prin aport în natură si majorarca capitalului social al
Societăţii “PIEDMONT INVESTMENTS” S.R.L. (fostă RRE LAND DEVELOPMENT S.R.L.) do cătro
Societatoa ,,OPUS LAND DEVELOPMENT” S.A. ~i Ahmot Emro Buyukhanli, ambii în calitato do asociaţi ai
acesteia, conform I-lotărârii Adunării Generale a Asociaţilor Sociotăţii ,,RRE LAND DEVELOPMENT” S.R.L.,
autontiticată sub nr. 406 din data do 30.04.2010 do către notar public Oana Oltoanu, cu sodiul in Voluntari, jud.



Ilfov, rectificată prin închoierea rir. 2861 din data do 27.09.2010 do acela~i notar public, înscris în Cartoś
Funciară nr. 53347 (nr. CF vochi 1903) a localităţü Ştotăne~tii do J05, jud. Jlfov, prin Inchoioroa nr. 49685 din. :
04.05.2010 omisă do Oflciul do Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov Biroul do Cadastru şi Publidjtate
Imobiliară Buftea; teronurilo descrise Ia pct. b) şi c) do mai sus au rezultat din dozmombraroa teronului în
suprafaţă do 5.715 mp, în două loturi distinct; ?n baza actului do dozlipire autentificat sub nr. 1181 din data dę.’
02.11.2011 do cătro notar public Vasilacho Cristina Mihaola, cu sediul în Ştetănoştii do Jos, jud. ltfov, droptul do~t~Ĺ
propriotato asupra loturilor rozultate fund înscris în cărţile funciare aferento prin Inchoioroa nr. 156014 din data
do 03.11.2011 omisă do Oficiul do Cadastru şi Publicitato Imobiliară flfov. La rândul său, Societatea ,,OPUS
LAND DEVELOPMENT” S.A. a dobândit dreptul do propriotate asupra toronului în suprafaţă totalä do
861.998,00 mp, idontificat cu nr. cadastral 54, prin cumpăraro do Ia sociotatea ,,GENERAL LIDO
IMOBILIARE” S.A. (fostă S.C. ,,BAYNDIR LIDO TOURISM AND COMMERCIAL INVESTMENT” S.A.),
conform contractului do vânzarc-cumpărare autontificat sub nr. 2407/18.10.2006 do Biroul Notarilor Public
Asociaţi Gheorgho Tatomir şi Lidia Priceputu, cii soduul Tn Bucuroşti, prin notar public Lidia Pricoputu. Torenul
anterior monţionat a fost dozlipit în 103 loturi distinct conform actului do dezmombraro autentificat sub nr. 138
din data do 21.03.2008 do către notar public Oana Oltoanu cu sediul în Voluntari, jud. Ilfov, jar lotul nr. I
rozultat, idontificat cadastral sub nr. 54/1 în suprafaţă do 18.121,00 mp a fost dezmombrat în două loturi
distincte, conform actului de dezmembraro autontificat sub nr. 1346 din data do 17.12.2008 do cătro notar public
Oana Oltoanu, cu sodiul în Voluntari, jud. Ilfov, lotul nr. I rozultat roprozontând torenul descris Ia pct. a).

Accosul Ia imobilul co face obiectul prozontului înscris so va roaliza pe torenurilo cu dostinaţio do căi do
accos Ia drumul public, rospoctiv Linia do Contură, torenuri idontificato cadastral sub nr. 48, 52/2/2, 54/1/2 şi
54/94/2, intabulate Tn cărţilo flinciare nr. 1029, 2554, 2552, 2550 ale localităţii Ştotanoştii de Jos,jud. Ilfov, fund
constituit asupra acostor imobilo un dropt do sorvitute do trecero în favoarea imobilolor cc faco obioctul
prezentului înscris conform Convonţioi privind constituirea unui dropt do servituto do trecoro autentiflcatä sub nr.
1347 din data do 17.12.2008 do cătro notar public Oana Oltoanu, cu sodiul în Voluntari, jud. Ilfov, roctificată
conform închoiorii nr. 109 din data do 16.01.2009 do acelaşi notar public. Droptul do servituto do trocere
constituit în favoaroa imobitotor co fac obioctul prozontoi promisiuni a fost înscriso în cărţilo funciaro aforonto
prin Inchoioroa nr. 194276 din data do 22.12.2008 omisă do Oficiul do cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov —

Biroul do Cadastru şi Publicitato JmobHiară Buftoa.
Sociotatoa “PIEDMONT INVESTMENTS” S.R.L. prin roprozontant legal Ugur Unal, în calitato do

propriotară, declară po proprio răspundero sub sancţiunoa provăzută do art. 326 Cod Ponal privind falsul în
doclaraţii că nu a înstrăinat imobilul co faco obioctul prezontulul înscris, nu 1-a pus garanţio şi nici nu formoază
obioctul vrounui litiglu civil sau do aită natură, aflându-so Tn mod continuu şi netulburat în proprietatea şi pososia
acostoia do Ia dobândiro şi până Tn prozont. Doclară, sub sancţiunoa provăzută do Codul penal privind falsul în
doclaraţii, că osto singura propriotară a imobilului şi că nu există niciun impediment cunoscut do sociotate, prin
roprozentant, care să o împiedioo să încheie prozontul act. Doclară, do asomonoa, că imobilul monţionat mai sus
nu formoază obiectul niciunui litigiu cu priviro Ia dreptul do proprietato sau pososio asupra Imobilului on
rovondicaro în baza Logii nr. 10/2001, oste libor do once alto sarcini şi do droptuni do creanţ~, cii excepfia
promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare autentijkată sub nr. 1131/02.10.2015 de NP Vasilache Cristina
Mihaela, CU seduul în Şte$neştii de jos, juit Ilfov, notată în favoarea promitentuhui cumpărător Societatea
,,BB CIV SCANDINAVIA” S.IŁL. cii Incheierile ii,. 237910, 237911, 237912 ernise Ia data de 05.1 0.2015 de
Ojiciul de Cadastru şi Publicitate Irnobiliară BU~Ca, astfei cum rezultă din extrasele de autent(jicare nt
96950, nt 96957 şi nr. 96961 toate diii data de 19.04.2016 etnise de OJkuul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov, sarcini ce VOT]? radiate odată cii intabularea prezentului act de vânzare In favoarea
henejiciarulni, Societatea ,,BB CIVSCANDINAVIA” SiLL., în calitate de curnpărător;

Imobilele ideutjjicate cadastral sub nr. 50709 şi 50710 stint afectate de in drept de servitute de
trecere, după cum urrnează:

- Convonţia pnivind constituiroa unui dropt de servituto do trocoro autontificată sub nr. 1347 din data do
17.12.2008 do către notar public Oana Oltoanu, cu sediul Tn Voluntari, jud. Ilfov, roctificată conform închoierii
nr. 109 din data do 16.01.2009 do acola~i notar public, înscrisă Tn Cărţilo Funciare nr. 50709 şi nr. 50710 a bc.
Ştcfăno~tii do J05, jud. Ilfov, prin închoioroa nr. 156014 din data do 03.11.2011 , transcnisă din CF nr. 50693
omisă do Oficiul do Cadastru ~i Publicitate Imobibiară Ilfov, în favoaroa imobilolor idontificato cadastral sub nr.
52/1 din CF 1903; nr. 52/2/1 din CF 2253, nr. 52/2/3 din CF 2555; nr. 52/2/4 din CF 2556; nr. 53/I din CF 2276;
nr. 53/2 din CF 2277; nr. 53/3 din CF 2278; nr. 54/1/I din CF 2551; nr. 54/2 din CF 1801; nr. 54/3 din CF 1802;
nr. 54/4 din CF 1803; nr. 54/5 din CF 1804; nr. 54/6 din CF 1805; nr. 54/7 din CF 1806; nr. 54/8 din CF 1807;
nr. 54/9 din CF 1808; nr. 54/10 din CF 1809; 54/11 din CF 1810; nr. 54/12 din CF 1811; nr. 54/13 din CF 1812;
nr. 54/14 din CF 1813; nr. 54/15 din CF 1814; nr. 54/16 din CF 1815; nr. 54/17 din CF 1816; nr. 54/18 din CF
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1817; nr. 54/19 din CF 1818; nr. 54/20 din CF 1819; nr. 54/21 din CF 1820; nr. 54/22 din CF 1821; nr. 24/23 din
CF 1822; it. 54/24 din CF 1823; nr. 54/25 din CF 1824; nr. 54/26 din CF 1825; nr. 54/27 din CF 1826; nr. 54/28

“ din CF 1827; nr. 54/29 din CF 1828; nr. 54/30 din CF 1829; nr. 54/31 din CF 1830; nr. 54/32 din CF 1831; nr.

\~ \54/33 din 1832; it. 54/34 din CF nr. 1833; nr. 54/35 din CF 1834; it. 54/36 din CF 1835; it. 54/37 din CF 1836;
j hr. 54/38 din CF 1837; nr. 54/39 din CF 1838; nr. 54/40 din CF 1839; nr. 54/41 din CF 1840; nr. 54/42 din CF

1841; nr. 54/43 din CF 1842; nr. 54/44 din CF 1843; nr. 54/45 din CF 1844; nr. 54/46 din CF 1845; it.

din CF 1846; nr. 54/48 din CF 1847; it. 54/49 din CF 1848; nr. 54/50 din CF 1849; nr. 54/51 din CF 1850; nr.
54/52 din CF 1851; nr. 54/53 din CF 1852; nr. 54/54 din CF 1853; nr. 54/55 din CF 1854; nr. 54/56 din CF
1855; nr. 54/56 din CF 1856; nr. 54/57 din CF 1857; nr. 54/58 din CF 1858; nr. 54/59 din CF 1859; it. 54/60 din
CF 1859; nr. 54/61 din CF 1860; nr. 54/62 din CF 1861; nr. 54/63 din CF 1862; nr. 54/64 din CF 1863; nr. 54/65
din CF 1864; nr. 54/66 din CF 1865; nr. 54/67 din CF 1866; nr. 54/68 din CF 1867; nr. 54/69 din CF 1868; nr.
54/70 din CF 1869; nr. 54/71 din CF 1870; it. 54/72 din CF 1871; nr. 54/73 din CF 1872; nr. 54/74 din CF
1873; nr. 54/75 din CF 1874; nr. 54/76 din CF 1875; nr. 54/77 din CF 1876; nr. 54/78 din CF 1877; nr. 54/79 din
CF 1878; nr. 54/80 din CF 1879; nr. 54/81 din CF 1880; nr. 54/82 din CF 1881; nr. 54/83 din CF 1882; nr. 54/84
din CF 1883; nr. 54/85 din CF 1884; nr. 54/86 din CF 1885; nr. 54/87 din CF 1886; nr. 54/88 din CF 1887; nr.
54/89 din CF 1888; nr. 54/90 din CF 1889; nr. 54/91 din CF 1890; nr. 54/92/2 din CF 2558; nr. 54/92/3 din CF
2559; nr. 54/92/4 din CF 2560; nr. 54/92/5 din CF 2561; it. 54/92/6 din CF 2562; nr. 54/92/7 din CF 2563; nr.
54/92/8 din CF 2564; nr. 54/92/9 din CF 2565; nr. 54/92/10 din CF 2566; nr. 54/92/11 din CF 2567; nr. 54/92/12
din CF 2568; nr. 54/92/13 din CF 2569; nr. 54/92/14 din CF 2570; nr. 54/92/15 din CF 2571; nr. 54/92/16 din
CF 2572; nr. 54/92/17 din CF 2573; nr. 54/92/18 din CF 2574; nr. 54/92/19 din CF 2575; nr. 54/92/20 din CF
2576; nr. 54/92/21 din CF 2577; nr. 54/92/22 din CF 2578; it. 54/92/23 din CF 2579; 54/93 din CF 1892; nr.
54/94/1 din Cf 2549; nr. 54/95 din Cf 1894; nr. 54/96/I până Ia nr. 54/96/200 din CF 1998— până Ia CF 2197;
nr. 54/97 din CF 1896; pr.54/98 din CF 1897; nr. 54/99 din CF 1898; nr. 54/100 din CF 1899; nr. 54/101 din CF
1900; nr. 54/103 din Cd 1902—fonduri dominanto;

- promisiunea do constituiro a unui drept do sorvitute do trocero autentiňcată sub nr. 477 din data do
28.05.20 10 do cătro notar public Oana Ottoanu, cu sodiul în Voluntari, jud. Ilfov, înscrisă în Cărţito Funciaro nr.
50709 ~i nr. 50710 a icc. Şto~neştii do los, jud. Ilfov, prin închoierea nr. 60261 din data do 31.05.2010,
transcrisă din CF nr. 50693 omisă do Oficiul do Cadastru şi Publicitato bnobiliară Ilfov,

- contractului do vân2aro-cumpăraro autontificat sub nr. 379 din data do 02.03.2011 înscris în Cărţilo
Funciaro nr. 50709 şi nr. 50710 a bc. Ştetane~tii do J05, jud. Jifov, prin închoioroa nr. 26183 din data do
03.03.2011, transcrisă din CF nr. 50693 omisă do Oficiul do Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, în favoarea
nr. cad 54/76/1/C1-U7 din CF 4183;

- contractuiui do vânzare-cumpăraro autentificat sub nr. 380 din data do 02.03.2011 înscris în Cărţiio
Funciaro nr. 50709 şi it. 50710 a icc. Ştofănoştii do Jos, jud. Ilfov, prin închoierea nr. 26265 din data do
03.03.2011, transcrisă din CF nr. 50693 omisă do Oficiul do Cadastru şi Publicitato Imobiliară Iifov, în favoaroa
nr. cad 54/38/1/C1-U19 din CF 3314;

- contractului do vânzaro-cumpărare autontificat sub nr. 381 din data do 02.03.2011 înscris în Cărţiie
Funciaro nr. 50709 şi nr. 50710 a Icc. Ştoraneştii do los, jud. Ilfov, prin închoioroa nr. 26224 din data do
03.03.2011, transcrisă din CF nr. 50693 omisă do Oficiul do Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, în favoarea
54/76/1/Cl-U 10 din CF 2646;

- contractului do vânzaro-cumpărare autontificat sub nr. 287 din data do 09.03.2011 înscris în Cărţibe
Funciaro nr. 50709 ~i nr. 50710 a bc. ~totanoştii do los, jud. Iifov, prin închoioroa nr. 32679 ~i nr. 32598 din
data do 16.03.2011, transcrisă din CF Dr. 50693 omisă do Oficiul do Cadastru şi Publicitato Imobiliară Ilfov, Tn
favoaroa apt. 002 din CF 3392

- contractului do vânzaro-cunipăraro autontificat sub nr. 2665 din data do 09.06.2011 înscris în Cărţibo
Funciare nr. 50709 şi nr. 50710 a Icc. Ştof~noştii do Jos, jud. Ilfov, prin închoieroa nr. 79911 din data do
10.06.2011, transcrisă din CF nr. 50693 oniisă do Oficiul do Cadastru şi Publicitato Imobiliară Ilfov, în favoaroa
nr. cad. 54/76/1/C1-U9 din CF 4103

- contractului do vânzare-cumpărare autontificat sub nr. 1783 din data do 28.10.2013 de NP Agavriloaei
Damira loana înscris în Cartea Funciar~ nr. 50709 prin încheierea nr. 173874 din data do 28.10.2013 ~i Cartoa
Funciară nr. 50710 a Icc. Ştofănoştii do Jos, jud. Ilfov, prin închoiorea nr. 173875 din data do 28.10.2013 omisă
do Oficiul do Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, Tn favoarea Olteanu Anca Roxana;

- contractului do vânzaro-cumpărare autontificat sub nr. 200 din data do 04.04.2014 do NP Gheorghiu
Camilia Mindra, declaratia autontificată sub nr. 201 din 04.04.2014 do acolaşi notar public şi închoieroa do
rectiňcaro nr. 21/07.04.2014 omisă do acela~i notar public înscris în Cartoa Funciară nr. 50709 prin închoieroa
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)

nr. 60351 din data do 08.04.2014 emisă do Oficiul do Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, în favoarea ap. 007
din CF 3580;

- contractulul do vânzare-cumpăraro autentificat sub nr. 957 din data do 24.09.2014 de NP Papa toiuşanu
luliana înscris în Cartea Funciară nr. 50709 prin încheierea nr. 184065 din data do 25.09.2014 ~i Tn Cartea
Funciară 50710 prin încheiorea nr. 203565 din data do 21.10.2014 ambele emise do Oficiul do Cadastru şi
Publicitato Imobiliară Ilfov, în favoarea nr. cad. 54/51/1/C1-U9 proprietatea lui Zicas Ovidiu;

- contractului do vânzaro-cumpărare autontificat sub nr. 59 din data do 23.01.2015 do NP Uidumac
Daniela înscris în Cartoa Funciară nr. 50709 prin încheioroa nr. 14391 din data do 26.01.2015 şi în Cartea
Funciară nr. 50710 prin închoiera nr. 23356 din data do 04.02.2015 ambcle emiso do Oficiut do Cadastru şi
Pubticitate Imobiliară Ilfov, în favoarea nr. cad. 54/3/2/1/C 1-U9;

- contractulul do vânzare-cumpăraro autontificat sub nr. 407 din data do 02.03.2016 do NP Matasa
Cristina înscris în Cartoa Funciară nr. 3929 ~i nr. 54079 prin încheieroa nr. 52109 din data do 03.03.2016 ambele
omiso do Oficiul do Cadastru şi Publicitato Imobiliară Ilfov;

- act adiţional autontificat sub nr. 83/30.01.2015 Ia contractual do varizaro autentificat sub nr.
60/23.01.2015 şi Ia contractul do vânzaro-cumpărare autontificat sub nr. 59/23.01.2015 înscris prin prin
încheioroa nr. 77808 din data do 30.03.2016 emisă do Oficiul do Cadastru şi Publicitato Imobiliară Ilfov, în
favoarca nr. cad. 54/3/2/1/C-U9, nr. cad. 54/2/15 şi nr. cad. 54/2/16 şi indroptarea do oroaro matoriale din
Inchoioroa nr. 77808/30.03.2016 anterior amintită, în sonsul că Ia baza acostoia s-a aflat şi contractual do vânzaro
cu garanţio imobiliară autentificat su nr. 331/28.03.2016 conform Incheicril nr. 89665/12.04.2016 emisă de
Oficiul do Cadastru şi Publicitato Imobiliară Ilfov, as/fe! cum rezultă din extrasele de carte funciară pen/ru
autentWcare nr. 96957 şi 96961 ambele din data de 19.04.2016 emise tie Ojiciul de Cadastru ~i Publicitate
Irnobiliară Ilfov.

Conform provodorilor art. 1672 Cod civil, Sociotatea “PIEDMONT iNVESTMENTS” S.R.L. prin
administrator Ugur Unal, în calitato do vânzătoaro, aro următoarelo obtigaţii principale:

a) să transmită dreptul do proprietate asupra imobilului vôndut;
b) săpredea bunul, conform prevederilor art. 1685 Cod Civil;
c) să garanteze contra evicţiunü si a viciilor ascunse (art. 1695 Cod civil si respectiv art. 1707 Cod

civil).
Transniiterea proprietăfii cii toate atributele sale, împreună Cii toate actele de proprietate ce au stat Ia

baza dobândirii dreptuuui tie proprietate, asupra iinobiluhui descris mai sits, se face astăzi, data autentjjicărü
con tractulul, Jără niclo altă formautate. Predarea imobilulni, adică punerea br Ia dispozifia societăţii
cumpărătoare, împreună en tot ceca ce este necesar pen/ru exercitarea liberă şi neîngrădită a posesiei,
eliberat de bate bunuribe mobile ale subscrisei vânzătoare, se face astăzi, data autentjjîcării, în conformitate
cu dispoziţiile art. 1685 raportat Ia art. 1687 din Codul civil.

Sociotatoa “PIEDMONT INVESTMENTS” S.R.L. prin administrator Ugur Unal, o garantează p0
Sociotatoa cumpărătoaro ,,BB CW SCANDINAVIA” S.R.L. prin administrator Bom Cristian, contra ovicţiunii şi
viciilor ascunso ale imobilului, conform prevoderilor art. 1695 şi respoctiv art. 1707 Cod civil.

Impozitele şi taxele, de once natură aferente imobihuhui, datorate statului stint achitate Ia zi, asţfel cum
rezultă din certjjicatul de atestare Jiscală ur. 655 din data de 21.04.2016 .şi înregistrat în evideţele Primăriei
Comunei Stejănestü de Jos, jud. Ilfov sub Hr. 7272 din data de 21.04.2016, jar de Ia această dată ele o pnivesc
pe societatea cumpărătoare, care suportă şi toate taxele ocazionate do autentijicarea prezentului act, conform
prevederilor art. 1666 Cod CiviL

Preţul form al vânzării este do 292.258,06 (douăsutenouăzecişidouămiidouăsuteciucizeeişiopt
virgulăzeroşase) Euro, sumă p0 caro Sociotatoa “PIEDMONT INVESTMENTS” S.R.L., prin reprezentant
Ugur Unal, în calitato do vânzătoaro, declară că oste do acord să o primească do Ia Societatea “BB CIV
SCANDINAVIA” SRLS prin administrator Bern Cristian, în calitato do cumpărătoaro, prin viramont bancar Tn
contul nr. ROl 1 UGBI 0000 0120 2812 6RON doschis p0 numolo subscrisoi vânzătoaro Ia Garanti Bank S.A.,
Sucursala Dorobanţi, din care:

- suma de 70.000 (~aptezecimii) Euro cu TVA inelus do 24%, s-a achitat valabil Ia data facturării,
conform prevedorilor fiscale in vigoaro, roprozentând ochivalontul sumoi do 309.152,32 (troisutenouămii
unasutăcincizoci~idoivirgulătroizoci~idoi) loi, calculată la cursul do roforinţă at BNR do 4,4 155 loi/ouro din data
do 02.10.2015, cii tiLhu đc avatis, pii’t tiansfer bancar conform facturii nr. PIE.2015A/018 din data do 02.10.2015,
în baza promisiunii bilatcralo do vânzarc cumpăraro autontificată sub nr. 1131/02.10.2015 do către notar public
Vasilacho Cristina Mihaola, cu sodiul în ~totanoştii do Jos,jud. Ilfov,

- suma do 70.000 (~aptezecimii) Euro cu TVA inclus do 24%, s-a achitat valabil Ia data facturării,
conform provodorilor fiscalo in vigoaro, reprozontând echivalontul sumoi do 310.311,25 (troisutezecomii
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treisutcunsprezecevirgulădouăzecişicinci) Ici, calculată Ia cursul de referinţă al BNR de 4,4322 Id/euro valabil Ia
data de 02.11.2015, cii tithu de avans, prin transfer bancar conform facturii nr. PIE.2015Â/019 din data de

/\~‘~~O2.1 1.2015,

J N NOTĂ: Pentru tranşele mai sits menţionate, achitate şi facturate în anul 2015, as~fel cum a fost
menţionat mai sits, s-a procedat Ia regularizarea TVA-ului de Ia 24 % Ia 20%, conform facturii nr.
PIE 2016/019 din 15 04 2016, in baza noilor prevedet z ale noulut Cod Fiscal intrat in vigoare tie Ia data de
01.01.2016, jar, djferenta de 4% reprezentdnd WA pentru Jiecare rată achitată conform facturii in suma de
2.258,06 (douamiidouasutecincizecisioptvirgulazerosase) EU]?, reprezentând echivalentul sumei totale de
4.516,12 (patrumiicincisuteşaisprezecevirgulădoisprezece) lei, achitata conform prevederilor Jîscale in anul
2015 ca ‘ąferenta de WA, se va scadea din suma ramasă de achitat.

- sunia de 61.290,32 (şaizecişiunamiidouăsutenouăzeci virgulătreizecişidoi) Euro s-a achitat cu
taxare inversă, Ia data de 31.03.2016, conform art. 331 aIm. 2 lit. g) din Noul Cod Fiscal aprobat pit Legea nr.
227/2015, rcprezemtând echivalentul sumei de 273.264,68 (douăsuteşaptezecişitreimiidouăsuteşaizecişipatru
virgulă~aizecişiopt) lei, calculată Ia cursul de referinţă al BNR de 4,4582 Id/euro din data de 31.03.2016, cu titlu
de avans, prin transfer bancar conform facturii nr. PIB.2016A1001 din data de 31.03.2016,

- ResIn! de preţ, în sumă de 95.483,8 7 (nouăzeci~icincimiipatrusnteoptzec4itreivirgulă
optzeci~i~apte,)Enro, reprezentând echivalentu! swnei de 427.243,59 (patrz’sutedouazecişisaptemüdouasute
patruzecisitreivżrgulacincizecisinouă) lei, calcnlată in cursul de schimb stahl!!: de părţi de 4.4 715 id/i euro,
se va achita din creditul acordat cwnpărătoarei, conform Contractuiui de credit imobihar in’. 218/25.04.2016
încheiat cu Banca Transilvania SA - Sucursala Lipscani, prin transfer ban car, din cont”l nr. R084 BTRL
RONC RTO3 4315 9701, deschis Ia Banca Transilvania SA, in contul nr. Roll UGBI 0000 0120 2812 6RON
deschis pe izuinele subscrisei vânzătoare “PIEDMONT INVESTMENTS” S.R,L.la GARANTI BANK S.A.,
după înscrierea ipotecii Iegale de rangul I, in favoarea băncü Jinanţatoare, asupra imobżlului cc face obiectul
prezentului înscris, şi obţinerea extrasului de carte funciară pentru informare din care să rezulte această
înscriere.
In conformitate Cu dispozitüle art. 331 ali,z. (2) litera (g) din Non! Cod Fiscal aprobat grin Lena nr.
227/2015, gentru valoarea TVA-uiui facturat de Societatea vânzătoare PIEDMONTINVESTMENTS SRL, in
ann! 2016, se va aglica taxarea inversă.

Societatea “PIEDMONT INVESTMENTS” S.R.L. prin reprezentant legal Ugvr Unal, în calitate de
vánzătoare, declară in mod expres că renuntă Ia înscrierea in Cartea Fuciară a dreptulni de ipotecă legală
pentru restul tie pref neachitat în sumă de 42 7.243,59 (patrusutedouazecisisaptemiidouasute
patruzecisitreivirzulacincizecisinouă) lçj. conform art. 2386pct. 1 din Codul CiviL

Societatea “PJEDMONT INVESTMENTS” S.R.L. prin reprezentant legal U~ur UnaI se obligă ca la data
achitărü intewale a preţului vánzărü, să dea o declaratie In formă autentică. in fata notarului public, din care
să rezulte că pretul vânzării a fost achitat integraL

Preţul vânzării include oricefel de taxe datorate de părţi, in conform itate cu Iegislaţia română.
Preţul vânzării a fost stabitit prin libera negociere între subscrisa vânzătoare şi subscrisa cutnpărătoare

prin reprezentaţi legali, i~ră nicio ingerinţă din afară, astfel că reprezintă voinţa părţilor semnatare.
Nouă, părţilor contractante, ni s-au pus în vedere dispoziţiile legate privind evaziunea flscală.
Noi, părţile contractante, am luat cunoştinţă de dispoziţiile art. 1665 Cod civil, cu privire Ia faptul că

preţul trebuic să tie sincer şi serios.
Societatea “BB CIV SCANDINAVIA” S.RL. prin administrator Bern Cristian întelepe să

cumnere de Ia Societatea “PIEDMONT INVESTMENTS” S.R.L., prin administrator Ugur Unal, dreg:,,!
de grogrietate asupra In,obihdui format din terenu! in sz’yrafată totală de 18.121.00 ţ’oytsyrezecemiiunasută
douăzecishmu) my, situat în intravihznul comzinei Stefănestii de Jos, jud~ I!fov. Tariaua 44, Parce!a 337,
conform P!anu!ui de ampiasament si delimitare a imobiiuiui’. compus din: terenul in suprafaţă de 12.406,00
(douasprezecemiipatrusuteşase) mp, identificat cadastral 54/1/1, înscris in Cartea Funciară nr. 53211 (nr. CF
vechi 2551) a Iocalităţii Ştefăneştii do Sos, jud. Ilfov, având categoria do folosinţă “arabil”, liber de construcţii,
terenul în suprafaţă de 3.267 (treimiidouăsute~aizeci~i~apte) mp, identiticat cadastral 50709, înscris în Cartea
Funciară nr. 50709 a localităţii ~tetaneştii de los, jud. Ilfov, având categoria de folosinţă “curţi construcţii”, liber
do construcţii, şi terenul în suprafaţä de 2.448 (douămiipatrusutepatruzeci~opt) mp, identificat cadastral 50710,
înscris în Cartea Funciară nr. 50710 a tocalităţii Ştefăne~tii de Sos, jud. Ilfov. având categoria de folosinţă “curţi
constnucţii”, liber de construcţii. Is Dretul total de 292.258,06 (douăsutenouăzecisidouămiidouăsuteciucizeci
siontviraulăzerosase) Euro, achitat in rnodalitatea sus rnenfionată, si Îfl conditiile arătate mai sus.

Societatea cumpărătoare, prin administrator declară că a tuat Ia cunoştinţă de situaţiajuridică şi de fapt a
imobiluhui cumpărat, ştie că acesta aparţine subscrisei vânzătoarc, fund dobândit astfel cum a fost descris mai
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sus, că so află în intravilanul Iocalităţii Ştefănoştii do Jos, jud. Ilfov, conform actelor prozontato, că flu au ~oę,jV~
scos din circuitul civil in baza vrounui act normativ do trocoro în proprietato do stat. Totodată, doclară că a lu~t Ia
cunoştinţă do faptul că torenul osto libor do sarcini, cu excopţia color menţionate mai sus, procurn şi a droptului
do sorvituto do trocoro mai sus monţionat, fapt Co flU o oxonoroază po subscrisa vânzätoare do răspunderoa pońtni ‘~, ~

ovicţiuno, prevăzută do art. 1695 Cod Civil, si nici do răspundoroa pontru vicli ascunso, provăzută do art. 1707 ‘L~L~.
Cod civil, şi so doclară mulţumită do cupnnsul prozontului act

Noi, părjile contractante, declarărn pe propria noastră răspundere cunoscând prevederile art. 326 Cod
penal, cv privire la falsul in declaraţii, că terenul ce face obiectul prezentulvi tnscris, descris mai sus, se aJlă in
zona A a intravilanului localităfli ŞteJ~neştiż de Jos, jud. Ilfov.

Conform prevederilor art 1719 Cod civil, Societatea “BB CJVSCANDINA VIA” S,R.L. prin administrator
Bern Cristian, are urrnătoarele obligaţiiprincipałe:

a) săpreia bunul vôndut;
b) săplăteascăpreţul vánzărit
Sociotatoa “BB CIV SCANDINAVIA” S.R.L. prin administrator Born Cristian doclară că i s-a pus în

vodoro faptul că are obligaţia logală do a îndeplini toato formalităţilo nocosaro pontru doschidoroa rolului fiscal
privind Imobilul co forrnoază obioctul acostui contract do vânzaro, în tormon do col mult 30 (troizoci) zilo do Ia
data autentificării prezontului înscris.

Subscrisa promitontă-vânzătoaro, Sociotatoa “PIEDMONT INVESTMENTS” S.R.L., prin administrator
Ugur Unal, doclară po proprio răspundoro, sub sancţiunoa provăzută do Codul Penal privind falsul în doclaraţii,
că flu s-a omis, până astăzi, nicio hotărâro do dizolvaro, lichidaro sau roorganizaro a sociotăţii şi nici nu s-a
dopus, la Oficiul Rogistrului Comorţului do po lângă Tribunalul Bucuroşti, nicio cororo do radioro a înmatriculării
firrnoi, că sociotatoa nu osto în urmăriro şi nu osto Tn ovidonţă ca plătitor cu datorii cătro bugotul do stat.

Subscrisa promitontă-cumpărătoaro, Sociotatoa “BB CIV SCANDINAVIA” S.R.L. prin administrator
Born Cristian, doclară p0 proprio răspundoro, sub sancţiunoa provăzută do Codul Ponal privind falsul in
doclaraţii, că flu s-a ornis, până astăzi, nicio hotărâro do dizolvaro, lichidaro sau roorganizaro a sociotăţii şi nici nu
s-a dopus, Ia Oficiul Rogistrului Comorţului do po lângă Tribunalul Bucuroşti, nicio cororo do radioro a
înmatriculării firrnoi, că sociotatoa flu osto in urmăriro şi flu oste in evidenţă ca plătitor cu datorii către bugetul do
stat.

C’heltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate ‘łe societatea vánzătoare, cv
excepfla cheltuielilor de intabulare care sunt în sarcina Societăţii curnpărătoare, Conform prevederilor art 1666
Cod Civil.

Subscrisa vânzătoaro ,, PIEDMONT INVESTMENTS” S.R.L., prin adrninistrator Ugur Unal, doclară în
rnod oxpros că osto do acord cu intabularoa droptului do propriotato in favoaroa sociotăţii cumpărătoaro “BB CIV
SCANDINAVIA” S.R.L., în cărţilo funciaro aforonto imobilului co formoază obioctul prozontului înscris şi Cu
radioroa prornisiunii bilaterale de vânzare curnpărare autentjjlcată sub itt. 1131/02.10.2015 de NP Vasflache
Cristina Mihaela, cv sediul în Ştejăneştii tie jos, jud. Ilfov, notată în favoarea prornitentulni cumpărător
Societatea ,,BB CIV SCANDINA VIA” S.R.L. cv Inclzeierile nr. 237910, 237911, 237912 ernise la data de
05.10.2015 tie Ojiciul tie Cadastru şi Publicitate Irnobiliară Bujka.

Biroul Notarial Ia care so întocmoşto prozontul act do vânzaro-curnpăraro va îridoplini toato formalităţilo
nocosaro privind intabularoa droptului do propriotate al subscrisoi cumpărătoaro asupra imobilului dobândit prin
prozontul act în cărţilo fünciaro din cadrul Oficiului do Cadastru şi Publicitato Imobiliară Ilfov, conform
provodorilor din Logoa fir. 7/1996, cornplotată şi modificată, ropublicată.

Noi, părţilo contractanto prin reprezontanţi logali, doclarărn că, înainto do somnaroa actului, am citit,
cuprinsul acostuia şi, constatând că ol corospundo voinţoi şi condiţiilor stabilito do noi do comun acord, îl
somnărn şi solicităm autontificaroa lui.

Rodactat, procosat şi autontificat do Biroul Individual Notarial losop Cristina Mihaola, cu sodiul in
Ştofănoştii do Jos, Sos. Ştoranoşti nr. SSC, jud. Ilfov, într-un singur oxomplar original şi sase duplicato.

VÂNZĂTOAPLE CUMPĂRĂTOARE
Societatea “PIEDMONTINVESTMENTS” S.R.L. Societatea “BB CIVSCANDINA ViA “S.R.L.

pm adrnintvtrator prin administrator
Ugur Unal Bern Cristian

LS_____ Ł5

6



ROMÂNIA
Uniunea Naţională a Notarilor Publici

Ě~ BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL

~ÍOSEP CRISTINA MJHAELA

Licenţa de funcţionare nr. 67/3646/23.03.2016
Sediul: corn. Ştefăneştii de los, Şos. Ştefăneşti nr. 55C,jud. Ilfov
Tel. (021) 350.96.42 Fax (021) 350.96.42
E-mail: notariat crina(~Wahoo.com

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE Ut. 605
Anul 2016, luna aprilie, ziua 25

În faţa mea, Cristina Mihacla losep, notar public, Ia sediul Biroutui, s-au prezentat:
- Ugur Until, cetăţean turc, având CNP atribuit de autorităţile române 7680301400041, cu domiciliul

declarat în Turcia, Cayyolu 2 Turkkonut Cicekkent Evieri Papatya Cd. Kardelen Bk. No. 43/5
DodurgaĺYenimahalle Ankara, având reşedinţa în corn. Ştetaneştii de los, sat Ştefăneştii de los, str. Parcului nr.
11, bI. C18, ap. 5, jud. Ilfov, identificat cu Paşaport seria TUR nr. U06527088, eliberat de Ambasada Turcici Ia
Bucuresti Ia data de 11.01.2013 şi Cu Permis de şedere nr. RO 0379241, eliberat de autorităţile rornâne la data de
23.02.20 15, valabil până Ia data de 22.02.2025, în calitate de administrator at Societăţii “PIEDMONT
INVESTMENTS” S.R.L., societate cu personalitatejuridică română, a cărei denumire a fost scbimbată din S.C.
RRE LAND DEVELOPMENT S.R.L. în baza Deciziei Asociatului Unic nr. 7/07.10.2010 menţiune
înregistrată Ia Registrul Comerţului Jlfov, în baza Rezoluţiei nr. 13665/29.11.2010, cu sediul în comuna
Ştetaneştii de Jos, Str. Florilor nr. 7, bloc B7, et. 10. Ap. 1002, camera 1, judeţul Ilfov, înmatriculată Ia Oficiul
Naţionat al Registrului Comeijului sub nr. J23/129/2010, având CUI 26395982,

- Benz Cristian, CNP 1721123011102, cctăţean român, domiciliat în Oraş Voluntari, str. Brou Niţă
Pintea nr. 13, jud. llfov, identificat cu CI seria IF nr. 144893 emisă de SPCLEP Voluntari Ia data de 24.04.2007,
cu valabilitate până Ia data de 23.11.2017, în calitate de administrator al Societăţii “BB CIV SCANDINAVIA”
S.R.L., societate cu personalitate juridică română, cu sediul în Sat Copăceni, Comuna Copăceni, str. Balastierei
nr. 1, jud. Ilfov, înmatriculată Ia Oficiul Naţional at Registrului Comerţului sub nr. 323/589/2015, având CUI
34140084,

care, după ce an cUlt actul, au declarat că an înţeles conţinutul, că cele cuprinse In act reprezintă voinţa
br, au consimţit Ia autentUîcarea prezentulul înscris şi an semnat unicul exemplar.

Consimţămâr’tul cetăţeanului turc a fost luat în limba română, cunoscută ~i înţeleasă de acesta.
In temeiul art. 12, lit. b din Legea nr. 36/1995, republicată

SE DECLAR& AUTENTIC PREZENTUL INSCIUS.

Tacele notariale anfost calculate la suma de 401. 041,02 Euro, echivalentul sumei de 1.795.460,64 tel,
calculată Ia cursul de referinţă de BNR de 4,4770 let/euro, valabil astăzi, 25.01.2016 reprezentônd evaluarea
tin obilulul conform Ghidului privind valortle orientative minime ale proprietaţilor imobiliare în jud. .ĺlfov —

Studin de Piaţă 2016.
S-a perceput onorariul de 10.340 lei ± 2.068 lei TVA, achitat conform facturii nr. 181/2016.
S-a încasat taxa A.N.C.P.I., in sumă de 8.978 Id, achitat conform OP/2016.

Notar Public,
Cristina Mihaela losep
LS ______________

Prezentul duplicat s-a întocmit în 6 (sase) exemplare de losep Cristina Mihaela, notar public,
astazi, data autentificäru actului, are aceeaşi forţă probanta Ca originalul

NOt%R’PUBLIC,
CľiiUäaMihaëî~úłosep



0710912020 E-mail Primaria Stefaneştii de Jos - GhisetJ taxe si impozite

Stimati reprezentati ai primariei,

Ma numeSC Cristina acenuse Si Iocuiesc in Cosmopolis. DeoareCe au existat discutü Cu privire Ia inilintarea unui
ghiseu de taxe Si irnpozite Ia noi in Complex, va rog sa ne comunicati in ce stadlu se afla proiectul. Va multumeSC,

Cristina Cenuse

~I%3A10771501

Omail a9 .~c2o

Ghiseu taxe si impozite
1 mesaj

Cristina CENUSE <Cristina.ceflUSe@mail.C0m>
Către: “0fflce~primariaStetaneSti.r0 <office@primariastefanesti.r0>

10:26



07/09/2020 E-mail Primaria Stefanestii de Os - solicitare informare

Stimati reprezentanti ai primariei

,~)pś ~J

Numele meu este Andreea Paridele Si locuiesC in ansamblul rezidential Cosmopolis.
Intrucat, de-a lungul timpului au existat numeroase discutfl cu privire Ia infiintarea unui ghiseu de taxe si impozite Ia
noi in Complex, va rog respectos as ne comunicati in Ce stadiu se afla acest proiect.

Va multumesC,

Cu stima,
Andreea Madalina Pandele

Virus-free. www.avast.com

GmaiI O~- o9 ~

solicitare informare
1 mesaj

OF-

Madalina Pandele ‚pandele.m.a~gmail.COm> 7 septembrie 2020, 10:34
Către: ofrlce@primariastefanesti.ro



In atentia Domnului primar t~. 09’
1 mesa)

Victoria Adar <vj~torja.adaí.buruncenco~gmail.C0m’
Către: office@primariastefanesti.ro

CATRE: PRIMARIA STEFANESTI

IN ATENTIA DOMNULUI PRIMAR

Stimate domnule primar,

ma numesc Buruncenco Victoria, proprietar in Complexul Rezidential Cosmopolis, complex ce este locuit de un
numar aproximativ de 10.000 de locuitori.

Deoarece complexul este in continua expansiune, lar numarul locuitorilor creste constant, intervine
necesitatea operatiunilor fregvente Ia biroul de taxe si impozite.

In prezent, desi suntem o comunitate numeroasa, flu avem un birou de taxe si impozite in incinta
complexului, pe aceasta cale, va rugani sa ne comunicati posibilitatile infiintarii unui astfel de ghiseu in incinta
complexului.

Va multumesc,

Cu stima,

Victoria Buruncenco

Gmail

07/09/2020 E-mail Primaria Stefanestil de Jos - In atentia Domnului primar

ft

L o~- osEo& Primăria Ştefăne$ii de Jos <office@primariastefaflesti.ro>

a
- 1’

/
~KA k~’_______________

‘)~0
‘Ji -~

eptembrie 2020, 10:38

https://mail.googIe.COmtmaI fu/Ö?Ikb90887867a&VLeWaPl saurclwa~



07109/2020 .~E-staíLPrimaría Stefanestil de Os - (fără subiect)
~rimaria com~ ad Sîetáiwstn (0 05

Nr.JS
primariastefanesti.ro>Gmail Zi. 0.9 2o’2o I primărla Stefăne$ii de ‘Jos <ofrice@

(fără subiec

~eaBenderschi<OIeSyk327@iCIOUd.C0m~ePt0mbn1e2020tb022
Către: office@primariastefafleSt

Stimate domnule primar,
ma numesc Benderschi Olesea, Si Iocuiesc in complexul rezidential Cosmopolis, cartier Cu aproximativ 10.000
locuitori.
Va rugam sa ne informati daca in cartierul nostru exista birou de taxe Si impozite sai.i urmeaza sa se infiinteze.
Va multumesc.
Benderschi Olesea.

OTnpasrleHo c iPhone



07109/2020 E-mail Primaria Stefanostil do Jos - CERERE INFORMARE BIROU RELATII Cu PUBLICUL SI TAXE LOCALE CARTIER C M

Small Primărla Stefăne~tii de Jos <office@primariastefanesti.ro>

CERERE INFORMARE BIROU RELATI’ Cu
COSMOPOLIS
I mesaj

Tiberiu Popescu <tiberiu.a.popesCu~gmaiI.COm> 6 septembrie 2020, 21:31
Către: Primăria Stefăne$ii de Jos coffice@primariasteíanesti.rO>, Secretar Primăria Stefăne~tii de Jos o ‘7
<secretar@primariastefafleSti.rO>

CERERE INFORMARE BIROU RELATII Cu PUBLICUL SI TAXE LOCALE - CARTIER
COSMOPOLIS

Stimate Domnule Primar, Stimate Domnule Viceprimar,

Subsemnatul Popescu Tiberiu Alexandru, domiciliat in Stefăne~tii de Jos, in cartierul
Cosmopolis, de pe raza comunei Stefăne$ii de Jos, formulez prezenta cerere in temelul legli
544/2001.

Populatia Cu domiciliu stabil in cartierul Cosmopolis a depasit 1500 de locuitori si 8000 de
locuitori in total.

Foarte multi locatari sustin faptul Ca un birou de relatii cu publicul si taxe locale, a devenit o
necesitate reala. In acest sens va rog frumos sa dispuneti toate diligentele pentru a beneficia
de toate facilitatile pe Care platitorii de taxe in mod corect si cinstit, le au Ia dispozitie.

Cu deosebita consideratie,
Tiberiu Popescu

~E -CARTIER

https:I/~iť~WgIéöiWIîîäil1ü/0?ikb a viewp searc — těpermInIa’nmdu-I7o~r’



tli de Jos <office@primariaStefafleSt1.10~

07/09/2020 E-mail Primaria Stefanestii de Jos - CERERĘ INFORMARE BIROU RELATII Cu PUBLICUL SI TAXE LOCALE -CARTIER COSMO...- (IA

I mesaj

dorru_gavrila@yahoo.ro <dorru_gavrila@YahO0.r0>
Către; Primăria Stefăne$ii de Jos <office@primariastefanesti.rO>

CERERE INFORMARE BIROU RELATII CU PUBLICUL SI TAXE LOCALE -CARTIER COSMOPOLIS Stimate
Domnule Primar, Stimate Domnule Viceprimar, Subsemnatul Popescu Tiberiu Alexandru, domiciliat in Ştefăneştüde
Jos, in cartierul Cosrnopolis, de pe raza comunei Stefăne$ii de Jos,formulez prezenta Cerere in temeiul legü
544/2001. Populatia cu domiciliu stabil in cartierul Cosmopolis a depasit 1 500de locuitori si 8000 de locuitori in total.
Foarte multi loCatari sustin faptul Ca un birou de relatii cu publiculsi taxe locale, a devenit 0 necesitate reala. In acest
sens va rog frumos sa dispunetitoate diligentele pentru a beneficia de toate facilitatile pe care platitoriide taxe in mod
corect Si cinstit, le au Ia dispozitie. Cu deosebita consideratie,

S 10

CERERE INFORMARE BIROU RELATII Cu P
COSMOPOLIS

uL SI TAXE LOCALE -CARTIER

7 septembrie 2020, 10:23


