
                                               Anexa la HCL nr................. 
 
 

ACT ADIŢIONAL NR.____________ 
La contractul de închiriere nr. 693/16.12.2013 

Încheiat azi_____             
 
I.PĂRŢILE CONTRACTANTE 
1. SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA , cu sediul în mun. Timişoara, str. Vadul Călugăreni, nr. 
5, jud. Timiş, tel. ......................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş, sub nr. ..........., 
având codul de înregistrare fiscală RO..................., cont curent nr.................... deschis la BCR Timişoara, 
reprezentată prin preşedinte ........................şi şef birou contabilitate........................., în calitate de 
LOCATOR sau PROPRIETAR ŞI 
 
2. GRADINIŢA CU PROGRAM  PRELUNGIT NR. 14, cu sediul in mun. Timişoara , str. Al. 
Odobescu nr. 56 A, telefon ............................., e-mail .....................având codul de înregistrare fiscală 
..............., cont curent nr............................deschis la Trezoreria Timişoara, reprezentată prin director 
.........................., în calitate de LOCATAR sau CHIRIAŞ, şi Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, 
Bd. C.D.Loga nr. 1 300030 Timişoara, reprezentat de prof. univ. dr.ing.  Nicolae Robu, Primar în calitate 
de ORDONATOR  PRINCIPAL  DE  CREDITE, 
 
 Având în vedere HCL  nr. ......................părțile de comun acord au convenit modificare contractului de 
închiriere nr. 693/16.12.2013, după cum urmează: 
 
ART. 1   Art. 4 din contractul de închiriere nr. 693/16.12.2013 se modifică, astfel: 
    ” Art. 1 Locatorul  închiriază, iar locatarul ia  cu chirie imobilul situat în Municipiul Timișoara, str. 
Odobescu nr. 56A, în suprafață de 1035,00 mp , înscris în CF nr.438416 Timișoara  provenit din 
CF vechi nr.420747, nr. cadastral 438416- C1”. 
„  Art. 4  Durata contractului de  închiriere nr. 693/16.12.2013 se prelungeşte pe 2(doi) ani începând 
cu data de 01.07.2020  până la data de 30.06.2022 „ 
 
ART.2  Celelalte clauze din contractul de  închiriere nr. 693/16.12.2013 rămân nemodificate. 
 
ART.3  Prezentul act adiţional  a fost  încheiat în 3 (trei) exemplare  originale  câte un exemplar pentru 
fiecare parte, şi reprezintă voinţa părţilor. 
 
     LOCATOR             LOCATAR(CHIRIAŞ) 
Societatea Cooperativă Igiena     Gradiniţa cu program prelungit nr. 14 
Preşedinte                                   Director :  
Şef birou contabilitate                         
 

AVIZAT 
Municipiul Timişoara -Ordonator de credite 

Reprezentat prin Primar – 
 

Viceprimar, 
 

Direcţia Economică prin Director Economic 
 
 

Şef Serviciul Şcoli-Spitale 
 

Serviciul  Juridic 
 



 
 
 
 


