JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
PRIMAR
Anexă la proiectul de hotărâre nr. 184/2021
MODEL CADRU
Act Aditional la
la contractul de delegare prin concesiune a serviciului de administrare a domeniului public şi
privat al oraşului Haţeg, înregistrat sub nr. 2525 din 07.02.2019, încheiat între unitatea
administrativ-teritorială şi SC Bucura Prest SRL
Avand în vedere:
a)hotărârea Consiliului local Haţeg nr.153/2008 privind infiintarea societatii comerciale ,,Bucura
Prest’’ SA Hateg;
b)hotărârea Consiliului local Haţeg nr.118/2018 privind aprobarea modificării acţionariatului SC
BUCURA PREST SA Haţeg prin preluarea de către Consiliul local Haţeg a acţiunilor de la ceilalţi
acţionari, la valoarea nominală a acţiunilor deţinute de cedenţi ;
c)hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 22/2010 privind aprobarea înfinţării serviciului de
administrare a domeniului public si privat al oraşului Haţeg;
d)hotărârea nr. 5/2019 privind aprobarea delegării de gestiune, prin negociere directă, a activităților
edilitar-gospodărești specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat al
Oraşului Haţeg
e)contractul de delegare prin concesiune a serviciului de administrare a domeniului public şi privat
al oraşului Haţeg, înregistrat sub nr. 2525 din 07.02.2019;
Noi părţile
Unitatea administrativ-teritorială Orasul Haţeg /Consiliul Local Hateg, ORASUL
HATEG, cu sediul in Hateg, str. Piata unirii, nr.6, jud. Hunedoara, telefon 0354808120,
0354808121, fax 0254777756, cod fiscal 5453878, cont nr. RO37TREZ37121300205XXXXX
(venituri) si cont nr. RO89TREZ37124700220XXXXX (cheltuieli), deschise la Trezoreria Haţeg,
reprezentat prin domnul Adrian Emilian Puşcaş, având funcţia de primar, in calitate de
beneficiar/delegatar, pe de o parte
şi
SC BUCURA PREST SRL Hateg, operator de servicii publice, cu sediul in Hateg, str.
Dr.Victor Babes nr.38, Judetul Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului cu J20/1865/2008 ,
avand CUI RO 24840196, reprezentata prin domnul Pasconi Ovidiu Aristica, avand funcţia de
Director general, in calitate de concesionar/delegat, pe de alta parte, au incheiat prezentul contract
de delegare a gestiunii.
Prin acordul comun de voinţă am convenit la încheierea prezentului act adiţional, ce va avea
următorul conţinut:
Art. I Se completează art. 2 alin. (6) din contractul de delegare nr. 2525 din 07.02.2019, cu alin.
b¹), care va avea următorul conţinut:
,, b¹) utilaje şi masini, mijloace fixe pentru care se va stabili redevenţă:
-autoutilitară N1-camionetă iveco, tip 35C14, DAILY, nr. de identificare ZCFC35A2055533159,
an fabricatie 2005, 2 axe;
-tocător de crengi “.
Art. II Se completează art. 8 din contractul de delegare nr. 2525 din 07.02.2019, cu alin. 1¹), care
va avea următorul conţinut:
,art. 8 (1¹) Redeventa, ce o va plati operatorul de servicii, ca şi contraprestaţie a concesionării
bunurilor prevăzute la art. I din actul adiţional nr. ___________ la contractul de delegare prin
concesiune a serviciului de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Haţeg, înregistrat
sub nr. 2525 din 07.02.2019, este de 22.576,30 lei/an “.

Art. III Se completează art. 8 din contractul de delegare nr. 2525 din 07.02.2019, cu alin. 1²), care
va avea următorul conţinut:
,art. 8 (1²) Redeventa totală, ce o va plati operatorul de servicii, va fi de 42.136,66 lei/an .“
Art. IV Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a Oraşului Haţeg,
care sunt predate operatorului ca bunuri de retur se va modifica corespunzător art. I din prezentul
act adiţional.
Art. V Toate celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
Redactat astăzi ___________, în două exemplare originale, câte una pentru fiecare parte.
DELEGATAR

DELEGAT

Hateg, 21 octombrie 2021

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Adrian Emilian PUŞCAŞ

