
HoTARA r.EA Nr.. ,//il

Privind aprobarea constituirii ti intabulirii garanfiei real6 imobiliarl in
favoarea ORA$ULUI SINAIA de citre S.C. FAPACO S.R.L.

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 666 din 08 iunie 2022, intocmit de inifiatorul
proiectului de hotdrare $i rapofiul de specialitate nr.667 din 08 iunie 2022, intocmit de

Managerul de proiect prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia aprobarea constituirii qi

intabularii garanliei reale imobiliar5 in favoarea ORA$ULUI SINAIA de citre S.C. FAPACO
S.R.L.:

Vizind rapoartele de avizare a membrilor Comisiei eco[omice qi Comisiei de dezvoltare
urbanS, servicii publice, evenimente;

in conformitate cu prevede le ar1.57 dinLegea213l2116, pivind finantele publice locale,

cu modificarile li complelarile ullerioarei

in temeiul temeiul prevede lor art. 129 alin.(2), lit. c), al. (6) lit. a), art. 196, alin (l), lit. a),

at1.291, alin. (1), lit. b) Si ale art. 302, art. 303, afi. 305-331 dh Ordonanta de Urgenli
nr.5712019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTARiSTtr,

ART.I, Aprobi modelul de Conhact de ipotece imobiliard constituit in favoarea ORA$ULUI
SINAIA de citre S.C. FAPACO S.R.L., averd ca obiect imobilele situate in judelul Constanla,
Olimp, Strada Olimp nr. 16, Bloc A3, identifrcat cu nr. cadastral 112865-Cl, cu suprafalS

construifi la sol de 782 mp, avend ca destinalie aparthotel $i regim de ill[ltime
D+P+3E+4Eretras, construit in anlu,l 2020, conform extrasului de carte funciare nr.
20969103.06,2022 ii terenul aferert, identificat cu nr. cadastral I12865, cup ns in Anexa 1, ce

face parte integmntd din prezenta hotdrere.

ART.2. Imputemice$te Viceprimarul oraqului Sinaia sa semneze in numele gi pentru Ora$ul
Sinaia contractul de ipotecd imobiliare.

ART.3, Prevederile prezentei hotdrari vor fi aduse la indeplinire de cAhe Serviciile de

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Sinaia qi managerul de
proiect.

CONSILIUL LOCAL SINAIA PRAHOVA



ART.4, Prezenta hotdrare va fi comudcat[: Prefectului Jud. Prahova, Primarului oraqului Sinaia,

Serviciului Buget, Serviciului Urbanism qi Cadastm, Managerului de proicct, S.C. Fapaco S.R.L.

qi se va afi;a pe site-ul propriu.

Sinaia,09 iunie 2022
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3; 
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ANEMI LAHCLnT. y'/aa,n 
ooro o, ogol '/D/Z

CONTRACT DE IPOTECA IMOBILIAM

Prezentul contract de ipoteca imobiliara (,,Contractul") a fost incheiat astazi,09.06.2022, de catre si
intre:

1. OMSUL SINAIA prin Consiliul Local al Orasului Sinaia, cu sediul in Orasul. Sinaia, b-dul Carol
I, nr.47, jud. Prahova, cod fiscal R0 2844103, reprezentat legal de d-nul viceprimar BADARAN
GHEORGHE, CNP 14972242961a9, cetatean roman, domiciliat orasul Sinaia, strada Badea
Cirtan, nr. 29 bl.s sc.A et.3 ap.10, iud. Prahova, identificat cu CI seria PX nr.685918 emisa de
SPCLEP Sinaia Ia data de 15.10.2019, in baza Hotararii Consiliului Local Sinaia nr._, in
calitate de Creditor lpotecar, si

2. FAPACO S.R,L., cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 3138, corp C11, etai 4,
Sector 6, inregistrata la 0ficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr.140 /12171/2018, avand
CUl74252164, reptezentata legal prin administrator FLEANCU IONUT-COSMIN, cetatean roman,
domiciliat in Mun. Bucuresti, Sector 3, Spl. Unirii, nr. 197, et.6, ap.26, posesoar al Cartii de
Identitate seria RX nr 827856 eliberata de SPCEP Sector 3 la data de 11.12.2015, Cod Numeric
Personal 1800725385591, personal si ca mandatar pentru FLEANCU PAULINA, asociat si
administratot ceterean roman, domiciliate in Mun. Bucure$ti, sector 3, str. Laborator nr. 137, bl. 57,
sc. 1, et. 1, ap. 9, posesoare a CI seria RR nn 894205, eliberate de SPCEP Sector 3 la data de
22.02.2072, CNP 2550222401723, in baza procurii autentificata sub nr. _ d e N otar Publi c

cusediul birouluiin- in calitate de Constituitor,

Denumiti in cele ce urmeaza, in mod individual, ,,Partea" si, colectiv, ,,Partile",

Avand in vedere:

(i) Hotararea Consiliului Local Sinaia nr. 45 din 21,.02.2022 prin care s-a hotarat concesionarea prin
licitatie publica a terenului in suprafata totala de 21.861 m.p., situat in orasul Sinaia, tarla 16,
parcela 117 lzona fostei cariere), aflat in domeniul privat al orasului Sinaia (,,Terenul"J, pentru
construirea Complexului Sportiv Multifunctional SINAIA, in conformitate cu Studiul de
Fezabilitate n. 24A50/09.2020 aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sinaia nr.
92/25.06.2021, cat si a altor investitii pe amplasament, in limitele si specificatiile prevazute in
PUZ-ul aprobat prin Hotararea nr.231/24.70.2 0 06 [,,HCL nr. 45 din 27.02,2022");

(ii) Procesele-verbale nr. 727/12.05.2022 si r.r. 122/72.05,2022 incheiate cu ocazia licitatiei publice
(repetare) pentru concesionarea prin licitatie publica a Terenului pentru construirea Complexului
Sportiv Multifunctional SINAIA si a altor obiecte de investitie, conform carora Constituitorul a fost
singurul ofertant participant la Iicitatia publica iar oferta acestuia a fost valabila si intocmita in
conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire - HCL nr.45 dir, 27.O2.2022;

(iii) Comunicarea rezultat procedura nr. 1398L/1.3.05.2022 ptin care Constituitorului ia fost adus la
cunostinta faptul ca, in urma analizarii ofertelor depuse in cadrul Procedurii pentru atribuirea
contractului de concesiune, oferta acestuia a fost declarata castigatoare, clasandu-se pe locul I
dupa aplicarea criteriilor de atribuire si verificarea documentelor depuse, cu urmatorul pret -
2.000.000 Euro (91,48 Euro/m.p.), impreuna cu Raportul procedurii emis de Comisia de evaluare
si inregistrat sub nr. 142/73.05.2022;

[iv] Obligatia ofertantului declarat castigator de a constitui in favoarea orasului/UAT Sinaia, pana la
data semnarii contractului de concesiune, o garantie reala mobiliara sau o garantie reala
imobiliara in valoare de 5.000.000 Euro, conform art. 13.3 din Caietul de sarcini p vind
organizarea si desfasumrea licitatiei publice pentru concesionarea Terenului pentru construirea
Complexului Sportiv Multifunctional SINAIA si a altor obiecte de investitie, anexat la HCL nr.45



din 21.02.2022 (Anexa nr. 6) si art. 7 alin. (15) din proiectul de contract-cadru de concesiune,
anexat la HCL nr.45 din21.02.2022 (Anexa rlr. 11) [,,Contractul de co[cesiune")i

[v) Calitatea Constituitorului de proprietar exclusiv al Imobilului descris la art. 1. din prezentul
Contrac!

(vi) Raportul de evaluare nr. 17 din 03.06.2022 privind imobilul situat in Loc. olimp, judetul
Constanta, str. Olimp nr. 16 (lot 7/1/1lot L/1-lot 1/1/7-lot 1/1) -constructie C1 - Bloc A3, cu
destinatia,,Aparthotel", avand regim de inaltime D+P+3E+48 retras, cu o suprafata construita la
sol de 782 m.p. si o suprafata contruita desfasurata de 5.580 m.p., intocmit de Evaluatorul
Imobiliar Autorizat Ing, Marcu Conrtanta (nr. legitimatie 13859 valabil pentru Z02Z), cate
stabileste o valoare de piata a acestuia de 6.572.485 Euro, respectiv echivalentul a 32.518.684 Lei
la cursul BNR de 1 Euro= 4,9477 Lei din data de 20.05.2022, reprezentand un pret de 62
Euro/m.p.;

[vii) Pentru garantarea indeplinirii obligatiei de construire a Complexului Sportiv Multifunctional
SINAIA, finalizata prin incheierea si semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, in termenii si conditiile prevazute in Contractul de concesiune (,,Obligatia
Garantata"), Partile convenind in mod expres evaluarea anticipata a prejudiciului la suma de
5.000.000 Euro, conform prevederilor art. 7 alin. (15) si art.9 din Contractul de concesiune,
reprezentand clauza penala, in sensul art. 1538 Cod Civil, in favoarea Creditorului
Ipotecar/concedentului (,,Suma Garantata"), Constituitorul consimte sa constituie in favoarea
Creditorului Ipotecar o ipoteca imobiliara asupra Imobilului aflat in proprietatea sa si descris la
art. 1. din prezentulContract,

In consecinta, tinand cont de partea introductiva si de alte consideratii valabile, a caror acceptare si
suficienta sunt recunoscute prin prezenta, Pattile convin urmatoarele:

1. Garantia

1.1 Pentru a garanta indeplinirea integrala si la timp a obligatiei Garantate, Constituitorul
constituie in favoarea Creditorului Ipotecar o ipoteca imobiliara de prim rang asupra:

a) imobilului compus din [a) teren intravilan in supEfata de 1.679 m.p., avand categoria de
folosinta,,curti-constructii", neimprejmuit, situat in Loc.0limp, judetul Constanta, str.
olimp nr. 16 (lot 7/1/1-lot 7/1-lot 7/1/7-lot7/1) - lot 2, identificat cu nr. cadastral
112865; si (b) constructia - bloc A3, cu destinatia ,,Aparthotel", construita in anul 2020,
avand regim de inaltime D+P+3E+48 retras, cu o suprafata construita la sol de 782 m.p. si
o suprafata contruita desfasurata de 5.580 m.p., identificata cu nr. cadastral 112865-C1
(denumite in continuare, in mod cumulativ, ,,Imobilul");

bl precum si asupra tuturor constructiilor viitoare, imbunatatirilor, accesoriilor si tuturor
amelioratiunilor ulterioare ale Imobilului, aduse de proprietar sau de un tert asupra
Imobilului ipotecat, de plin drcpt si fara nicio formalitate, in temeiul art.2382 Cod civil,
respectiv asupra bunurilor care se unesc prin accesiune cu Imobilul sau care au rezultat
prin unirea sau contopirea in alt mod cu Imobilul care face obiectul ipotecii, cu alte
bunuri, conform art.2355 Cod civil.

1.2 Constituitorul se obli8a in mod expres prin prezentul Contract sa asigure Creditorului Ipotecar
accesul Imobilului la calea publica: (i) prin terenul intravilan in suprafata de 899 m.p., categoria
de folosinta ,,curti-contructii", avand destinatie ,,cale de acces 1", situat in localitatea Olimp,
judetul Constanta, strada olimp, nr. 16A, identificat cu nr. cadastral 109079, inscris in Cartea
Funciara nr. 109079 Mangalia; si [ii] prin terenul intravilan in suprafata de 645 m.p., categoria
de folosinta,,curticontructii", avand destinatie ,,cale de acces 2", situat in localitatea olimp,
judetul Constanta, teren liber limitrofCamping olimp, identificat cu nr. cadastral 109026 inscris
in Cartea Funciara fi. 109026 Mangalia, astfel cum este prevazut in actul de dezmembrare
autentificat sub nr.482 /02.06.2022 de Bircul lndjvidual Notarial,,Accepter" prin notarul public
Mitrea Dorina.



1.3

2.1

3.1

3.

Ipoteca constituita in favoarea Creditorului lpotecar se stmmuta asupra indemnizatiei de

asigurare, sau dupa caz, asupra sumei datorate cu titlu de despagubire in cazul in care Imobilul
grevat a pierit ori a fost deteriorat, in temeiul prevederilor art. 2330 Cod civil si urmatoarele.

Termen

Ipoteca constituita in temeiul prezentului Contract va ramane in vigoare pana in momentul in
care Constituitorul isi va indeplini obligatia Garantata, moment la care Creditorul lpotecar va
putea emite acordul de radiere din Cartea Funciara la cererea Constituitorului.

Declaratii si gamntii ale Constituitorului lpotecar

Constituitorul declara pe proprie raspundere si da asigurari ca:

[i) detine dreptul de proprietate exclusiv asupra Imobilului, acesta fiind dobandit in temeiul
contractulul de schimb autentificat sub nr. 208/25.03.2021 de Biroul Individual Notarial
,,Accepter" prin notarul public Mitrea Dorina, cu sediul in Mun. Bucuresti, sector 5 si
actului de dezmembrare autentificot sub nr. 482/02.05.2022 de Biroul lndividual Notarial
,,Accepter" prin notarul public Mitrea Dorina, in baza caruia a rezultat Imobilul (lot 2),
intabulat in Cartea Funciara nr. 112865 Mangalia, in temeiul Incheierii nr.
20969 /03.06.2022 eliberata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta -

Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Mangalia;

(ii) Imobilul este in stare buna, in circuitul civil, se afla in mod legal, liber si continuu in
proprietatea si posesia sa de la data dobandirii si pana in prezent, garantand Creditorul
Ipotecar impotriva evictiunii de orice natura;

[iii) Imobilul nu este urmarit si nici sechestrat pentru vreo taxa sau datorie de orice fel,
potrivit certificatului de atestare fiscala nr.40584 eliberat de 07.06.2022 Primaria
Municipiului Mangalia, Jud. Constanta;

[iv) Imobilul este liber de orice sarcini, servituti (cu exceptia dreptului de trecere pentru acces
lo drumul public, notat in favoarea imobilelor inscrise in CF 112205 si CF 112661, in baza
lnchelerii nr.20969/03.06.2022 eliberata de oficiul de Codastru si Publicitate lmobiliaro
Constanto - Biroul de Cadastru si Publicitate lmobiliara Mangalia, care se mentin)t
interdictii de instaainare sau grevare si nu face obiectul niciunui litigiu supus spre
judecare vreunei instante judecatoresti/curti de arbitraj sau vreunei alte autoritati, astfel
cum rezulta din extrasul de carte funciara pentru autentificare eliberat in baza cererii nr.
21801 la data de 08.06.2022 de Oficiul de Cadastru si Publicitate lmobiliara Constanta -
Biroul de Cadastru si Publicitate lmobiliara Mangalia;

[v) are deplina capacitate legala de a constitui o ipoteca asupra Imobilului si a dobandit toate
aprobarile/autorizarile necesare, in masura in care astfel de aprobari/autorizari sunt
necesare;

[vi] va actiona in sensul conservarii si protejarii drepturilor Creditorului Ipotecar izvorate din
acest Contract.

Constituitorul declara si da asiBurari Creditorului Ipotecar ca acesta are dreptul sa inspecteze si
sa verifice oricand existenta si modul in care are grija de Imobil.

Constituitorul recunoaste dreptul Creditorului Ipotecar de a incasa orice sume [indemnizatie de
asigurare sau despagubire in cazul in care lmobilul a pierit total si/sau partial sau s-a
deteriorat) care vor lua locul Imobilului in baza subrogatiei reale, inclusiv despagubiri in cazul
in care Imobilul este scos din circuitul civil prin expropriere sau altact de autoritate publica.

3.2

3.3



3.4

4,

4.1

4.2

4.3

Constituitorul recunoaste dreptul Crcditorului lpotecar cu privire la extinderea ipotecii asupra
tuturor constructiilor, imbunatatirilor, accesoriilor Imobilului si tuturor amelioratiunilor
ulterioare constituirii sale, conform art.2382 Cod Civil.

Obligatiile Constituitorului Ipotecar

Constituitorul poate sa foloseasca, sa administreze si sa dispuna de Imobilul grevat, insa are
obligatia de a nu prejudicia drepturile Creditorului Ipotecar, potrivit art.2373 Cod civil, cu
exceptia cazului in care a aprobat aceste acte.

Constituitorul se obliga sa nu incheie acte de dispozitie cu privire la Imobil, ce au ca efect
imposibilitatea de executare a ipotecii.

Constituitorul, imediat ce i se cere acest lucru, va pune la dispozitia Creditorului lpotecar toate
informatiile si dovezile pe care acesta i le poate solicita in mod rezonabil in legatura cu Imobilul,
pentru a da posibilitatea Creditorului Ipotecar sa isi realizeze drepturile ce ii revin in baza
prezentului Contract.

Constituitorul va informa de indata Creditorul Ipotecar despre orice fapt sau act de natura sa
afecteze drepturile Creditorului Ipotecar rezultate din Contract.

Constituitorul se obliga sa incheie, pe cheltuiala sa, conftactul/conftactele de asigurare a
Imobilului (inclusiv polita de asigurare obligato e impotriva dezastrelor naturale in
conformitate cu prevederile Legii ff. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor
impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilorJ si sa stramute catre Creditorul
Ipotecar toate dreptudle rezultand dintr-un astfel de contract. La cerere, Constituitorul se
obliga sa transmita Creditorului Ipotecar originalul contractului de asigurare, precum si toate
chitantele, recipisele si alte documente doveditoare, care atesta efectuarea unor astfel de plati.

Constituitorul se obliga sa incheie, pe proprie cheltuiala, toate actele si sa intreprinda toate
actiunile, pe toata perioada de valabilitate a ipotecii si pana la executarea integrala a obligatiilor
asumate, dupa caz, prin Contractul de concesiune si prin prezentul Contract pentru:

al pastrarea si mentinerea Imobilului in buna stare, conservarea si protejarea valodi
acestuia. Constituitorul nu va intreprinde nimic care sa aduca atingere drepturilor
Creditorului Ipotecarj

b) conseNarea si protejarea oricaror drepturi ale Creditorului lpotecar in conformitate cu
prezentul Contract. Constituitorul va rambursa Creditorului Ipotecar toate costurile
si/sau taxele, inclusiv cele judiciare, suportate de aceasta in decursul conservarii si/sau
protejarii oricaror drepturi ale Creditorului lpotecar, in conformitate cu prezentul
Contract, dupa caz;

cJ facilitarca valorificarii Imobilului, in tot sau in parte.

Mai mult, Constituitorul se obligal

aJ sa nu greveze (incluzand orice sarcini sau transmiterea oricarui dezmembramant al
dreptului de proprietate), dezmembreze, alipeasca, construiasca, restructureze, sa
amenajeze Imobilul total sau partial si sa nu acorde niciun drept de superficie fara acordul
prealabil scris al Creditorului Ipotecar, care nu va fi refuzat in mod nerezonabil;

b) sa nu instraineze Imobilul asupra caruia se constituie ipoteca decat cu acordul prealabil al
Creditorului Ipotecari

c) sa nu constituie o noua garantie sau orice alta sarcina asupra Imobilului sau a oricarei
parti a acestuia in favoarea unor teri decat cu acordul prealabil al Creditorului Ipotecari

4.4

4.5

4.6

4.7



5.

5.1

dJ sa constituie in favoarea Creditorului lpotecar orice alta garantie suplimentara
reglementata de legislatia in vigoare aplicabila in cazul in care, oricand pe durata
valabilitatii prezentului Contract, indiferent de existenta sau nu a culpei Constituitorului,
Imobilul a fost distrus, deteriorat ori valoarea sa a fost diminuata in asa mod incat a

devenit inferioara valorii Sumei Garantate;

e] sa depuna toate diligentele pentru a incasa indemnizatia de asigurare sau Suma Garantata
cu titlu de despagubire in cazul pieirii sau deteriorarii Imobilului, precum si sumele
datorate in temeiul exproprierii penftu cauza de utilitate publica sau cu tidu de
despagubire penru ingradiri ale dreptului de proprietate, dupa caz. In toate situatiile,
Constituitorul intelege ca, asupra acestor sume, ipoteca se stramuta de drept, in temeiul
art.2330 Cod civil si este de acord cu utilizarea de catre Creditorul Ipotecar a acestor
sume in scopul stingerii Obligatiei Garantate;

0 sa nu dezmembreze/alipeasca Imobilul sau oricare parte a acestuia fara acordul prealabil
in scris al Creditorului Ipotecar; Constituitorul accepta faptul ca acordul Creditorului
Ipotecar va fi conditionat de mentinerea aceluiasi rang al ipotecii asupra imobilului nou
rezultat;

g) sa permita accesul reprezentantilor Crcditorului lpotecar in Imobil, asigurand sprijinul
necesar, in cazul exercitarii dreptului de a inspecta Imobilul ce face obiectul prezentului
Contract oricand pe durata existentei ipotecii, dar nu mai mult de o data pe an, in scopul
de a verifica modul de conservare a acestuia; se agreeaza ca orice astfel de inspectie va fi
efectuata doar pe baza unei notificari transmise Constituitorului cu 5 [cinci] zile
lucratoate in avans si fara a perturba in mod semnificativ activitatea Constituitorului
desfasurata in lmobil;

hJ sa plateasca, la termenele stabilite prin lege, toate taxele, impozitele si sarcinile aferente
Imobilului si sa obtina un certificat din partea autoritatii fiscale competente care sa ateste
plata acestora, respectiv sa puna la dispozitia Creditorului Ipotecar documente care sa
dovedeasca efectuarea platii, intr-un termen rezonabil,la cererea acestuia,

Raspundere

Constituitorul accepta ca obligatia Garantata/Suma Garantata devine exigibila si platibila fara
nicio notificare prealabila in urmatoarele cazuri:

in orice moment se poate dovedi ca declaratiile facute de catre Constituitor sunt

b) daca Constituitorul nu isi indeplineste una dintre obligatiile prevazute in Contrac!

cJ daca Constituitorul a adus prejudicii materiale, deteriorand garantia detaliata in art. 1 din
prezentul Contract printr-un anumit act sau fapt in cazulin care nu a protejatsi conservat
lmobilul, conform afl. 4 din Conlract;

d) in cazul rezilierii Contractului de concesiune de catre concedent, in conditiile agreate de
catre Parti in cuprinsul acestuia [er., pentru nerespectarea termenului de 12 luni de la
data semnarii Contractului de concesiune pentru obtinerea autorizatiei de construire si
inceperea lucrarilor de construire pentru Complex Sportiv Multifunctional Sinaia si de 3
ani de la data incheierii Contractului de concesiune pentru terminarea lucrarilor de
construire a Complexului Sportiv Multifunctional Sinaial.

Daca sumele rezultate din vanzarea Imobilului depasesc Suma Garantata, restul de pret se va
plati Constituitorului, iar daca vanzarea se va solda cu un pret mai mic decat datoriile,
Creditorul Ipotecar va putea urmari toate bunurile mobile si imobile, precum si toate veniturile
Constituitorului.

a] daca
falsej

5.2



5,3 Credit0rul lpotecar poate cere, in limita creantei sale ipotecare, daune-interese pentru
prejudiciile suferite prin distrugerea, deteriorarea ori diminuarea valorii Imobilului, chiar si
atunci cand creanta sa nu este lichida ori exigibila. Daunele-interese platite astfel Creditorului
Ipotecar se imputa asupra creantei ipotecare.

5.4 Constituitorul nu va fi descarcat de obligatiile asumate prin acest Contract pana la indeplinirea
integrala a obligatiei Garantate, moment pana la care Contractul va ramane pe deplin in
vigoare.

6. chelruieli

6.1 Toate cheltuielile in legatura cu redactarea, autentificarea, inscrierea si radierea Contractului in
si din Cartea Funciara suntin sarcina Constituitorului.

6.2 Toate cheltuielile legate de protejarea, evaluarea, intretinerea, asigurarea Imobilului, toate
impozitele aferente, toate cheltuielile legate de evaluarile si inspectiile periodice ale Imobilului
sau in legatura cu executarea silita ori cu orice act de dispozitie vor fi suportate de Constituitor.

7. Legea aplicabila si iurisdictia

7.L Acest Contractva fi guvernat de si interpretatin conformitate cu legea romana.

7.2 Orice litigiu (care nu a putut fi solutionat amiabilJ va fi solutionat de instantele de judecata
competente din Romania.

8. Inregistrarea

8.1 Constituitorul si Creditorul Ipotecar solicita si consimt la inscrierea in Cartea Funciara nr.
112865 Mangalia a Imobilului a urmatoarelor:

[i) Ipoteca asupra Imobilului,

(ii) lpoteca asupra imbunatatirilor, accesoriilor Imobilului si amelioratiunilor aduse acestuia,
dupa caz,

[iii) Interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare,
construire, restructurare, amenajare a Imobilului, in totsau in parte,

si imputernicesc in mod expres BIN Costea Andra Ioana in vederea indeplinirii formalitatilor
legale pentru efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara, precum si pentru obtinerea
extrasului de Carte Funciara de informare si a incheierii de intabulare.

4.2 Constituitorul se obliga ca, in termen de 5 (cinci) zile de la eliberare, sa prezinte Creditorului
Ipotecar incheierea de intabulare a dreptului de ipoteca asupra Imobilului conform art. 9.1 din
Contractsi de notare a interdictiilor aferente.

8.3 In co nformitate cu art. 243 1 Cod civil, prezentul Contract are ca racterul de titlu executoriu.

9. Stingerea ipotecii

9.7. Stingerea ipotecii se face conform art. 2428 Cod civil, dupa cum urmeaza:

aJ prin stingerea obligatiei principale garantate prin prezentul Contract, respectiv
terminarea lucradlor de construire a Complexului Sportiv Multifunctional Sinaia si
incheierea si semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

b) prin dobandirea de catre Creditorul Ipotecar a lmobilului grevat;



c) prin renuntarea expresa a Creditorului Ipotecar la dreptul de ipotecai

dl in cazul exproprierii totale sau partiale a Imobilului, la momentul incasarii de catre
Creditorul Ipotecar a justei si prealabilei despagubiri, dupa caz.

9.2. Cu toate acestea, ipoteca nu se stinge daca Partile convin ca ea sa fie folosita pentru garantarea
unei alte obligatii determinate ori determinabile, fara a fi prejudiciate insa drepturile dobandite
anterior de terti.

10. Notificari

10.1. 0 notificare, aprobare sau orice alta comunicare in legatura cu acest Contract:

a) se va efectua in scris, inclusiv pain e-mail;

b) se va transmite personal, prin scrisoare recomandata sau curier la adtesa destinatarului
prevazuta in acest articol sau, daca destinatarul comunica in prealabil celeilalte Parti o
alta adresa, la adresa respectiva, sau prin e-mail cu confirmare de primire si citire.

10.2. Adresa fiecarei Parti este:
Pentru Constituitorul Ipotecar:

Adresa: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 3138, corp C11, etaj 4, Sector 6

'lel: 0723.331.57 6

E-mail: cosmin.fapaco@gmail.com

In atentia: Dlui Administrator FLEANCU IONUT-COSMIN

Pentru Creditorul Ipotecar:

Adresar 0rasul. Sinaia, b-dul Carol I, nr.47, jud. Prahova

Fa*0244374 509

E-mail contact@primaria-sinaia.ro

In atentiar D-lui Primar OPREA VLAD-GHEORGHE

10.3. O notificare, aprobare sau orice alta comunicare transmisa confom prevederilor Contractului
intra in vigoare la data primirii sale la adresa relevanta.

10.4. Notificarile se vor considera pdmite de destinatar [i] in ziua livrarii sub semnatura de primire,
daca notificarea a fost transmisa personal sau prin curier, sau (ii) Ia data semnarii confirmarii
de primire, daca notificarea a fost transmisa prin scrisoare recomandata, sau [iii) la primirea
confirmarii e-mailului.

11. Diverse

11.1. Prezentul Contract reprezinta intreaga intelegere dintre Parti cu privire la obiectul acestuia si
inlocuieste toate acordurile verbale sau scrise sau intelegerile anterioare dintre Parti in ceea ce
priveste obiectul acestuia.

11.2, Nicio modificare adusa prezentului Contract nu va intra in vigoare decat daca este facuta in
scris si semnata in forma autentica in fata unui notar public de catre Parti.

11.3. Neindeplinirea sau neexecutarea de catre oricare dinfte Parti a oricarui drept conferit prin
prezentul Contract nu va fi considerata o renuntare la un astfel de drept si nu va constitui o
piedica in exercitarea sau punerea in executare a acestuia in orice momentulterior,



11.4, In cazul iu care una sau mai multe dintre prevederile prezentului Contract devin, din orice
motiv, inaplicabile, ilegale sau imposibil de executat, conform legii aplicabile, acest fapt nu va
afecta nicio alta clauza a prezentului Contmct, iar Contractul va fi inteipretat ca si cand istfel de
dispozitii nu ar fi fost incluse in cuprinsul acestuia. partile vor depune toate diligentele astfel
incatdispozitia nula sau inaplicabila sa fie inlocuita cu o dispozitie valabila si aplic;bila, care sa
aiba, in limitele permise de legea aplicabila, acelasi efectsau unul echivalent.

11.5, Acest Contract va fi obligatoriu si va produce efecte pentru si in beneficiul succesorilor partilor
la acesta.

11.6. Partile declara ca nu sunt in stare de nevoie si detin experienta si cunostintele necesare pentru
incheierea prezentului Contmct, ale carui clauze sunt considerate pe deptin echitabile.
Totodata, Partile confirma in mod expres faptul ca toate si oricare din pievedeiile prezentului
Contract au fost negociate de acestea sau in numele si pe seama lor inainte de data;emnarii, in
deplina cunostinta si intelegere a efectelor sale juridice si economice. In acest sens, partile
declara in mod expres ca prevederile prezentului Contract nu pot fi considerate clauze
neuzuale, dispozitiile articolului 1203 din Codul Civil nefiind aplicabile in cazul prezentului
Contract.

Prezentul Contract a fost redactat conform vointei exprese a partilor rezultate in urma negocierii
clauzelor Contractului de catre aceste4 autentificat de Notar public Costea Andra-loana, intr-urisingur
exemplar original, care se va pastra in arhiva Biroului Notarial. Astazi, data autentificarii prezentului
inscris, s-au eliberat 5 (cinci] duplicate, din care 1 (un) duplicat pentru arhiva Biroului Notirial, 1 [un]
duplicate pentru Constituitor 2 (doua) duplicate pentru Creditorul Ipotecar si 1 (un) duplicat pentr;
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea inscrierii ipoteaii.

CONSTITUITOR,

FAPACO S.R.L.

Prin Administrator

FLEANCU IONUT.COSMIN

PRE$EDI

CREDITOR IPOTECA&

ORASUL SINAIA

Pdn Viceprimar

BADARAN GHEoRGHE

CONTRASBMNEAZ.T,

SECRtrTAR GENERAL

TRICE.EUGENTA RiDULESCU

Sinaia,09 iunie 2022
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