
Anexa la HCL nr.92/31.07.2012
ACT ADITIONAL Nr. 2

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE DIN 14.01.2004

Încheiat între:

ORAŞUL NĂDLAC, din localitatea Nădlac, Str. 1 Decembrie,  nr. 24, judetul Arad, cod fiscal 3518822,
tel 0257-474325, fax 0257-473300 legal reprezentat prin domnul Ciceac Vasile în calitate de primar,
denumită în continuare LOCATOR,

pe de o parte,

şi
S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. cu sediul in Bucureşti, P-ţa Charles De Gaulle nr. 15, sector 1, Cod

Unic de Inregistrare 8971726, având cont nr. RO03CITI000000082495303 deschis la banca Citi Bank –
sucursala Bucureşti, reprezentată de Dl. Mircea Beju - Director, Network Implementation and Delivery şi
Dna. Monica Garbacea - Manager, Property Aquisitions Management, persoana de contact Dna Daniela
Horescu– Commercial Site Manager – Comercial Site Manager, tel. 037.202.25.60, fax 037.202.25.70,
numită în continuare LOCATAR,
pe de altă parte,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.93/31.07.2012 privind aprobarea actului
adițional nr.2 la contractul de închiriere încheiat la data de 14.01.2004 .

Părţile au convenit de comun acord următoarele :

Obiectul contractului încheiat la data de 14.01.2004 este suprafața de 100 mp din parcela nr.
cad.304008, evidențiată în CF nr.304008 Nădlac.

Art.16 din Capitolul VI Cuantumul şi  Modalităţile  de  Plată a Chiriei al contractului de închiriere
încheiat la data de 14.01.2004 se modifică şi va avea următorul cuprins :

Art.16. Chiria se va plăti în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plăţii, din propria iniţiativă a
LOCATARULUI.

Plata chiriei anuale se face în maxim 20 de zile de la începutul fiecărui an calendaristic, în contul
IBAN nr. RO13TREZ02621300205XXXXX deschis de LOCATOR la Trezoreria Nadlac. În caz de întirziere a
plăţii, pentru suma respectivă, LOCATARUL este obligat să plătească LOCATORULUI o penalitate de 0,1%
pentru fiecare zi de întârziere a plăţii.

Celelalte prevederi si clauze din contractul de închiriere din data de 14.01.2004 încheiat între părţi,
rămân neschimbate.

Prezentul act adiţional intră în vigoare la data semnării şi face parte integrantă din contractul de
închiriere din data de 14.01.2004.

Prezentul act adiţional s-a încheiat azi 07.08.2012 in 5 (cinci) exemplare semnate şi stampilate în
original, 4 (patru) exemplare pentru LOCATAR şi 1 (unu) exemplar pentru LOCATOR.

LOCATOR, LOCATAR,
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