
 
                PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
             B-dul  Ştefan cel Mare  62, 615200 Tîrgu Neamţ, Tel. 0233/790245; 790305; Fax: 0233/790508 

email: urbanism@primariatgneamt.ro 
ACT ADIŢIONAL 

Nr. 2 din  ____________ la 
CONTRACTUL  DE CONCESIUNE 41 din 21.04.2008 

   
  Art.1.    Încheiat între :  
     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 RO05TREZ49321300205XXXXX,  în calitate de concedent, 
             şi 
BEJAN MIHAI si BEJAN CATALINA,  CNP 1470914274781, respectiv CNP 2700427274797,domiciliati in orasul 
Tirgu Neamt , str.Marasesti BlL4, sc.A, ap.10, jud.Neamt, tel. 074250456,   în calitate de concesionari.   
 
 ART.2  Obiectul Actului Adiţional îl constituie  modificarea Contractului de Concesiune  directa nr. 41 din 
21.04.2018, privind suprafata concesionata de la 14 mp la 17 mp, apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, 
situata in Aleea Tirgului Bl.A8, sc.B, ap.24,  conform Planului de amplasament executat de TOPOMAP NEAMT, 
începând cu data intrării în vigoare a  actului aditional, dupa cum urmeaza : 
„Art.3: Obiectul contractului este cedarea de catre concedent  si preluarea in concesiune directa de catre concesionar 
a suprafetei de teren  de 17 mp, situata in Aleea Tirgului  Bl.A8, sc.B, ap.24 ; 
Art.7: Pretul concesiunii este redeventa valorica anuala stabilita prin Hotarare de Consiliu  Local. Redeventa pentru 
anul 2018 este de 61 lei, conform HCL nr.337/24.11.2017. 
Art.8 (alin2): Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la penalitati si majorari, 
conform legilor in vigoare, iar dupa 6 luni consecutive de neplata se va proceda la rezilierea din oficiu a contractului. 
       (alin.3): Taxa va fi indexata anual in situatia in care Consiliul local nu hotaraste majorarea acesteia. 
Art.11:  se abroga. 
Art.12: Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a contractului cu notificarea concesionarului. 
Art.16: se introduce (alin.2) cu urmatorulcontinut: Termenul de eliberare  si predare aterenului  este de 3 luni de la data 
notificarii”, 
Art.3. Concesionarea terenului mai sus mentionat se va face pe perioada de valabilitate a contractului de 
concesiune,respectiv pana la data de 21.04.2023, redeventa fiind cea stabilita conform H.CL nr. 337/24.11.2017,  
respectiv prin Hotararile anuale de Consiliu Local. 
Art.4.Prin modificarea suprafetei de teren  din contract, garantia se modifica astfel: 61 lei mpx 3 mp= 183 lei, suma ce 
trebuie achitata in termen de 90 de zile de la semnarea actului aditional. 
ART.5.  Celelalte articole din Contract rămân neschimbate. 
ART.6. Prezentul Act adiţional s-a încheiat în 3 exemplare. 
                Concedent,                                                                               Concesionar, 
  

        Oraşul Tîrgu Neamţ                                                                BEJAN MIHAI  
       prin reprezentanţii săi legali :     
 
       Primar,                            Serviciul juridic,                                  BEJAN CATALINA 
 
   Vasilică Harpa               jr. Oana Maria Iftode 
 
Director executiv ,                                    
Ec.Ecaterina Iosub 
                
                          Serviciul UAT, 
 Şef Serviciu,            Compartiment 
                                        Adm. dom. public si privat  
Ing. Rusu Ion                  insp. State Geanina 
 
 
 
Viza CFP 


