
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

Anexă la proiectul de hotărâre nr. 49/2022 
                                                                                                              MODEL CADRU 

ACT ADITIONAL Nr. _____ 
la contractul de concesiune  nr. 2/2775/2007 

 
Avându-se in vedere:  
a)prevederile art. 306 alin. (1), alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
b)art. 551 punctul 8, art. 871 – 873 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul Civil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
c) hotărârea consiliului local nr. 8/2017  privind  aprobarea prelungirii cu cinci ani a duratei 
contractului de concesiune nr. 2/2775/2007, încheiat  între Consiliul local al oraşului Haţeg şi  d-l 
Pelin Gheorghe Ilie, precum și hotărârea consiliului local nr. ___/2022  privind  aprobarea 
prelungirii cu cinci ani a duratei contractului de concesiune nr. 2/2775/2007, încheiat  între 
Consiliul local al oraşului Haţeg şi  d-l Pelin Gheorghe Ilie;  
d) contractul  de concesiune nr. 2/2775/2007, unde se prevede posibilitatea prelungirii duratei 
acestuia; 
Unitatatea administrativ-teritoriala Orasul Hateg, prin  Consiliul local cu sediul în Hateg, str. 
Piata Unirii, nr.6, judetul Hunedoara, cod fiscal 535878, cont  RO37TREZ37121A300530XXXX 
deschis la Trezoreria Hateg , reprezentate in conformitate cu dispozitiile O.U.G. 57/2019 privind 
codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prin Primarul orasului Hateg, d-l 
Adrian-Emilian Puşcaş, în calitate de concedent, pe de o parte, 
si 
domnul Pelin Gheorghe Ilie, cu domiciliul în Haţeg, str. _____________, nr.____, ap. _____, 
judeţul Hunedoara, identificat prin  CI seria ___  nr. __________, in calitate de concesionar, pe de 
alta parte, 
 
prin acordul lor de vointă au convenit încheierea prezentului act aditional la contractul de 
concesiune nr. 2/2775/2007, ce va avea următorul continut: 
 
Art. 1. Prezentul act aditional prelungeste valabilitatea contractului de concesiune nr. 2/2775/2007, 
pe o perioadă de 5 ani începând cu data de ____________; 
Art. 2  Toate celelalte clauze contractuale rămân nemodificate. 
 
Redactat astazi__________, la sediul Primariei orasului Hateg, in două exemplare originale. 
 
 
Concedent,                                                                                                                    Concesionar, 
 
Hateg, 16 martie 2022 
 
 

Iniţiator, 
Primar, 

Adrian Emilian Puşcaş 

 
 

                           
 


