
                                                                                                                                                     ANEXA 

                                                                                                          la HCL nr.12 din 31.01.2018 
ACT ADIŢIONAL NR. 6 din data __________ 

la Contractul de concesiune nr.3 din  04.07.2007 
 Având în vedere cererea nr. 777 din 17.01.2018, înregistrată la Primăria ora[ului Tîrgu Neamţ, a 

doamnei Ungurianu Gabriela privind modificarea partilor din Contractul de concesiune nr.3 din 04.07.2007; 
    Având în vedere: - prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  

modificările şi completările ulterioare; 
                            -   prevederile art. 15 lit.”e” si art.18 lit.”a” pct.1 din Legea 50/1991, privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, actualizata; 
Luând act de prevederile art. 21, ale art.36 alin.2, lit.“c”, alin.5  lit.”a” şi alin 9, ale art. 45 alin.1 şi 

alin.3, art.115 din Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Art.1.    Partile contractante se modifica astfel :  
     ORAŞUL  TÎRGU NEAMŢ , Unitate Administrativ Teritoriala, persoană juridică de drept public, cu 
sediul în B-dul Ştefan cel Mare, nr.62, jud. Neamt, reprezentata  prin Vasilică Harpa – Primar, 
tel.0233790245, fax 0233790508, Cod fiscal 2614104, cont RO05T49321A300530XXXX,  în calitate de 
concedent, ramane neschimbata 
             şi 
    UNGURIANU GABRIELA, domiciliata in orasul Tirgu Neamt, Aleea Salcamilor Bl.A14, sc. A, ap.6, 
judeţul Neamţ, CNP 2720612274793,   în calitate de concesionar. (partea modificata) 
 ART.2   Obiectul Actului Adiţional îl constituie  modificarea partilor din  Contractului de Concesiune  
nr. 3 din 04.06.2007, conform Actului aditional la Actul de partaj voluntar autentificat sub nr.1127/03.07.2017, 
incheiat la Birou Notar Public Laura Andronache, incheiere de autentificare nr.1387 din 03.08.2016. 
ART.3. Redeventa datorata se va reclacula conform HCL. Nr.337/24.11.2017. 
ART.4 Celelalte articole din Contract rămân neschimbate. 
ART.5 Prezentul Act adiţional s-a încheiat în 3 exemplare. 
 
                Concedent,                                                                               Concesionar, 
  

        Oraşul Tîrgu Neamţ                                                           UNGURIANU GABRIELA 
  prin reprezentanţii săi legali :     
 
       Primar,                            Serviciul juridic,                                    
 
   Vasilică Harpa               jr. Oana Maria Iftode 
 
 
 
 
Director executiv ,                                    
Ec.Ecaterina Iosub 
 
                                 
                          Serviciul UAT, 
 
 Şef Serviciu,            Compartiment  
                                       Administrarea dom. Public si Privat , 
Ing. Rusu Ion                      insp. State Geanina 
 
 
 
 
Viza CFP 
 
                 

 
 


