ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CĂRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul
de concesiune nr. 1.963/03.07.2012

Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;
Având în vedere:
-referatul nr.1069 din 01.03.2016 întocmit de primar si secretar, precum şi anunţul nr.1067
din 01.03. 2016 referitor la elaborarea proiectului de hotărâre ;
-expunerea de motive a d-lui primar Sima Ioan;
In baza raportului Comisiei pentru probleme de buget-finanţe,administraţie publică
locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Carpinis;
In temeiul prevederilor art.36 alin.(l),alin.(5) lit.b) şi art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările si completările ulterioare,adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art. 1-Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 1.963 din
03.07.2012 încheiat între Comuna Cărpiniş şi S.C. SIL GEL SRL Cărpiniş,conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Comunei Cărpiniş şi Biroul contabilitate.
Art.3-Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi,totodată,se comunică:
-Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
-Primarului Comunei Carpinis;
-Biroului contabilitate;
-SC SIL GEL S.R.L. Cărpiniş.

Cărpiniş, 15 aprilie 2016
Nr.29

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CĂRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
la Hotărârea nr.29 din 15.04.2016

ACT ADI ŢI ONAL
la contractul de concesiune nr. 1.963 din 03.07.2012

PĂRŢILE CONTRACTANTE:
COMUNA CĂRPINIŞ,cu sediul in localitatea Carpinis,str.a IlI-a nr.42,judeţul
Timiş,telefon/fax 0256365001,reprezentată prin primar Sima Ioan,in calitate de concedent,pe de o
parte
si
SC SIL GEL S.R.L.,avand sediul social in Cărpiniş,str.a Il-a nr.l 1,judeţul Timiş,
înregistrată in Registrul Comerţului Timiş sub numărul J 35/ 2801 / 2003, CUI : RO
15937123,reprezentată prin d-1 Balaş Gheorghe,.administrator ,in calitate de concesionar,pe de altă
parte.
s-a incheiat prezentul ACT ADIŢIONAL care modifică si completează contractul de
concesiune n r.l.963 din 03.07.2012,după cum urmează:
III. TERMENUL
Art.2-(l)Durata concesiunii este de 25 de ani,începând de la data de 02.07.2012.
(2)Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate
din durata sa iniţială,prin simplul acord de voinţă al părţilor.
Restul clauzelor rămân neschimbate.
Prezentul act adiţional a fost incheiat a z i ________ , in două exemplare,câte unul pentru
fiecare parte.

CONCEDENT

CONCESIONAR

