
 
JUDETUL HUNEDOARA  
ORASUL HATEG 
PRIMAR 
Anexă la proiectul de hotărâre  nr. 26/2022                                              

Model cadru 
ACT ADITIONAL nr.______ 

la Contractul de inchiriere  nr.______________ 
 
 
           Avand in vedere:  
a)Cap.____ din contractul de inchiriere nr._________________; 
b)Cererea nr.____________ depusa la Primaria Hateg de catre ________________ 
reprezentata de _______________ în calitate de ___________, prin care solicita prelungirea 
Contractului de Inchiriere  nr._____________; 
c)Hotararea Consiliului Local nr.__________ privind aprobarea prelungirii prin act aditional, 
cu un an a duratei contractului de inchiriere nr.________________încheiat intre Orasul 
Hateg/Consiliul Local Hateg si ___________________ 
d)hotararea Consiliului local nr. 42/2029 privind atribuirea în regim de închiriere a suprafeţei 
de 18 m², din cladirea, situata în oraşul Haţeg, str.Mihai Viteazu, nr.2-6, ap. nr. 1,  inscrisa in 
CF nr. 63029-C1-U1 Hateg, avand destinatia de birou, în favoarea Partidului Uniunea Salvaţi 
România - USR; 
e) art. 20 din contractul de închiriere nr. 4545 din 05.03.2019, prelungit prin acte adiţionale; 
 
Noi, partile: 

Orasul Hateg/ Consiliul Local Hateg cu sediul in Hateg, str. Piata Unirii, nr. 6, 
judetul Hunedoara, cod fiscal 535878, reprezentata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prin Primarul orasului Hateg, dl. Adrian-Emilian Puşcaş, in calitate de proprietar, 
pe de o parte 
şi 
________________________, cu sediul în ______________________, CUI 
______________, reprezentata prin __________________, in calitate de chirias, pe de alta 
parte 
Prin acordul lor de vointa  au convenit incheierea prezentului act aditional la contractul de 
inchiriere nr.  __________________, ce va avea urmatorul continut: 
Art. I Se modifica Cap. IV, art. 3 din contractul de închiriere ________________ referitor la 
„DURATA  CONTRACTULUI”, în sensul că se prelungeşte contractul mentionat mai sus, 
cu 1 an,  incepand cu data de ____________. 
Art.II Toate celelalte clauze ale contractului raman nemodificate. 

Redactat astazi, __________, la sediul Primariei orasului Hateg, in doua exemplare 
originale, cate 1 (un) exemplar original pentru fiecare parte semnatara. 
 
 
      Proprietar,                                                                                             Chirias, 
 
  
Haţeg,   la  18 februarie 2022 
 

INIŢIATOR, 
Primar, 

Adrian Emilian PUȘCAȘ 
 


