
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG  
CONSILIUL LOCAL 

  Anexă la hotărârea nr. 170/2022 
 

ACT ADITIONAL nr.____ 
la contractul  de închiriere nr. 13432/2012 

           
 Avand in vedere: 
-Prevederile art.1777, art. 1778 alin.(1) şi alin. (3), art. 1779 - 1781   din Legea nr.287/2009, republicată, 
privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1), art. 10 din Legea nr. 
114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (3), art. 30 
alin. (1) şi alin. (5), art. 37 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 pentru aprobarea normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Contractul de  inchiriere nr. 13432/2012 și actul adițional la acesta; 
-Cererea nr. 24034 din 04.10.2022 prin care chiriașa solicita prelungirea Contractului de  inchiriere nr. 
nr. 24034 din 04.10.2012; 
- Hotararea Consiliului Local nr._____/2022 privind aprobarea prelungirii cu cinci ani duratei  
contractului  de închiriere nr. 13432/2012, încheiat între Oraşul Haţeg şi doamna Molnar Susana,  
Noi, partile: 
Orasul Hateg/ Consiliul Local Hateg cu sediul in Hateg, str. Piata Unirii, nr. 6, judetul Hunedoara, cod 
fiscal 535878, reprezentat in conformitate cu OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prin Primarul orasului Hateg, domnul Adrian Emilian Puscas, in 
calitate de proprietar, pe de o parte 
și 
Molnar Susana, cu domiciliul în Haţeg, str. Aleea Constructorului, nr. 6, bl. 6C, sc. B, ap. 22, judeţul 
Hunedoara, in calitate de chirias pe de alta parte, 
 
Prin acordul lor de vointa  au convenit incheierea prezentului act aditional la contractul de inchiriere nr.  
13432/2012, ce va avea urmatorul continut: 
 
Art. 1  Durata inchirierii se prelungeste cu 5 ani, de la data de __________ pana la ___________. 
Art. 2 Toate  celelalte dispozitii ale contractului raman nemodificate, cu exceptia partii referitoare la 
durata acestuia. 
 
Redactat astazi,_____________, la sediul Primariei orasului Hateg, in doua exemplare originale, cate 1 
(un) exemplar original pentru fiecare parte semnatara. 
 
 
ORASUL HATEG,                                                                                                        CHIRIAS, 
 
Hațeg, la  27 octombrie 2022     
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
NEICONI MIRCEA – SORIN 
 


