
                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                    ANEXA 

                                                                                           la HCL nr.___ __________ 

ACT ADIŢIONAL NR.2 din data __________ 
la Contractul de concesiune nr.85 din 23.05.2013 

 Având în vedere cererea nr. 8202 din 18.05.2017, înregistrată la Primăria ora[ului Tîrgu Neamţ, depusa din 
partea S.C. GREEN TRAIL SRL cu referire la prelungirea  contractului de inchiriere  nr. 2 din 23.05.2013, încheiat între 
Consiliul local al ora[ului Tîrgu Neamţ, în calitate de locator si  S.C. GREEN TRAIL SRL, reprezentata de Gavril Mariana, în 
calitate ce locatar. 
Având în vedere prevederile art.871-873 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata; 

Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.213/1998; 

Luând act de prevederile art. 21, ale art.36 alin.2, lit.“c”, alin.5  lit.”b” 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. 

 
PĂRŢILE AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI ACT ADIŢIONAL 

Art. 1. 
I. Părţile contractante se modifică astfel: 
ORASUL TIRGU NEAMT, unitate administrativ teritorială cu personalitate juridică, având sediul în Str.Ştefan cel Mare, 
nr. 62,  Tîrgu Neamţ, tel. 0233/790245, fax. 0233/790508, având codul de înregistrare fiscală 2614104, cont deschis la 
Trezoreria Tîrgu Neamţ RO05TREZ49321A300530XXXX, reprezentat legal  prin Primarul Oraşului Tîrgu Neamţ, 
Harpa Vasilică în calitate de LOCATOR,   

si 

S.C. GREEN TRAIL S.R.L.,  cu sediu social în Orasul Tirgu Neamt, Fundatura Vaii nr.13, judetul Neamt, având codul unic 
de inregistrare  nr. 24220127 din 22.07.2008 si numar de ordine in registrul comertului J/27/1097/2008, telefon 0745075192 
reprezentata prin Gavril Mariana , în calitate de LOCATAR, 
 
Art.2. Durata contractului de concesiune se prelungeste cu 2 (doi) si 2 (doua) luni., respectiv pana la data 31.08.2019 pentru 
spatiul in suprafata de 29,22 mp situat in orasul Tirgu Neamt , str. Serafim Lungu nr.1 (fosta Aleea Brazilor), apartinand 
domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, cu destinatia de spatiu comercial. 
Art.3 Redeventa datorata este de 20 lei m.p./luna, conform H.C.L nr.241/29.11.2016 si va fi indexata conform indecelui de 
inflatie, la inceputul fiecarui an calendaristic. 
Art.4.Restul prevederilor contractului rămân neschimbate. 

 Prezentul Act adiţional s-a încheiat astăzi, _______, la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, în cinci exemplare 
originale. 

                     LOCATOR,                                                                                               LOCATAR,                            
            UATO Tîrgu Neamţ                                                                                     S.C.GREEN TRAIL SRL 
 
       Primar,                                Sef Serviciu,                                                             Administrator,  
Vasilică Harpa                     jr. Oana – Maria Iftode                                               Gavril Mariana 
  
 
 
 Director economic,            
 Ec. Ecaterina Iosub  
   
           
                                    
 Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
     Sef serviciu,                       Compartiment 
                                      Administrarea dom. Public si privat, 
    Ing. Rusu Ion                        insp. State Geanina 
           
 
             
  Viza CFP 

 


