
 

         
 
 
                                                                  H O T Ǎ R Â R E 

Privind  aprobarea  actului adiţional la contractul de concesiune nr. 758 din 09.04.2011 
încheiat cu SC ROMTELECOM SA 

 
 
Consiliul local al comunei Ciulniţa întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.05.2011, 
Având în vedere: 

 
- contractul de concesiune nr. 758 din 09.04.2011 încheiat cu SC ROMTELECOM SA 
- adresa nr. 836 /06.05.2011 a SC ROMTELECOM SA , 
  
     Examinând: 
- referatul de aprobare nr. 1194/06.05.2011 al primarului comunei Ciulniţa; 
- raportul  nr. 1221/09.05.2011 al secretarului comunei Ciulniţa ; 
- raportul nr. 1245/8/11.05.2011 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local. 
 

 În temeiul art.36, alin.(2), lit.c, alin.(5), lit.a , art.45, alin(3) , art 115, alin. (1), lit. 
b) şi art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Se aprobă  actul adiţional la contractul de concesiune nr. 758 din 09.04.2011 -

concesionar SC ROMTELECOM SA, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art.2  Primarul şi compartimentul contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri.  

Art.3  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunostinţă cetăţenilor prin grija 

secretarului comunei. 

 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                          LAZĂR ILIE                               CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 

                       ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO 

   NR. 40 
   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA 
   ASTĂZI 18.05.2011 
 
 

ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA 
COMUNA CIULNIŢA 

 



 
 
                    ANEXĂ la H.C.L.CIULNIŢA 
nr.40/18.05.2011 
 
 

ACT ADIŢIONAL 
nr. 2 /       .         .2011  la contractul de concesiune nr.758/09.04.2001 

 
 

    I. Părţile contractante 
 
     Între COMUNA CIULNIŢA cu sediul in Ciulniţa, judeţul Ialomiţa reprezentat prin 
Gheorghe Stelică, având funcţia de primar, în calitate de concedent, pe de o parte, 
 
    şi S.C. ROMTELECOM S.A. DIRECŢIA PROPRIETĂŢI IMOBILIARE,  cu  sediul în 
Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr.3-5, clădirea City Gate, Turnul de Nord, sector 1, CIF RO 
427320, pe de altă parte,  
 
 la data de        .         .2011  a intervenit prezentul act adiţional, la sediul concedentului  din 
comuna Ciulniţa , judeţul Ialomiţa,   
în temeiul contractului de concesiune nr. 758/09.04. 2011 încheiat între C.L.Ciulniţa şi S.C. 
ROMTELECOM S.A si al hotărârii consiliului local Ciulniţa nr.     / 18.05.2011 ,  s-a încheiat 
prezentul ACT ADITIONAL la contract de concesiune. 
 
    II.  
 Motivul pentru care se încheie prezentul act adiţional îl constituie abrogarea 
Art.5.Redevenţa se va corecta anual cu rata inflaţiei.  
    
     
 
    III. 
 Ceilalţi termeni ai contractului ramân cei prevazuţi în contractul iniţial. 
 
 
    IV.     

Prezentul act adiţional , intră în vigoare la data încheierii ....../......./.2011 şi se încheie 
în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre parţi. 
 
                       CONCEDENT,                   CONCESIONAR, 
                  COMUNA CIULNIŢA                                   S.C. ROMTELECOM SA 
 
      GHEORGHE STELICĂ                 

 
 
 
 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                          LAZĂR ILIE                               CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 

                       ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO 

 


