
 
 

                                                      Anexa nr. 1 la HCLMT nr. _____/_______ 
                    

                                       
 

ACT ADIŢIONAL NR. 5 
la Contractul de concesiune nr. SC2005-18129/21.10.2005 

 
 

 
         În conformitate cu HOTĂRÂREA nr. _______________ a Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara - de comun acord - părţile: 
 

 - MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, bd. C.D. Loga nr. 1, cod fiscal 
14756536, tel. 0256…….., fax 0256 ………., reprezentată prin  Primar – Nicolae Robu şi Director 
Direcţia Economică – Smaranda Haracicu în calitate de CONCEDENT şi 
 - S.C. ELBA S.A. cu sediul în Timişoara, str. Paul Morand nr. 135, tel. 0256490087, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J35/3/1991, CUI RO 1816318, reprezentată prin 
Director General - Gheorghe Cocian, în calitate de CONCESIONAR, 
 

 de comun acord, au convenit la modificarea clauzelor contractului de concesiune nr. SC2005-
18129/21.10.2005, dupa cum urmează: 
 

 Art. 1. Se prelungeşte durata contractului de concesiune nr. SC2005-18129/21.10.2005, 
prevazută la cap. III, art. 2, alin. 1 din contract,  pe o perioadă de 2 ani numai în ceea ce priveşte 
activităţile de întreţinere şi iluminat festiv. La data încheierii noului contract de concesiune prezentul 
contract încetează. 
          Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr. SC2005-18129/21.10.2005, rămân  
nemodificate. 
         

Prezentul act adiţional s-a încheiat şi semnat astăzi _______________, în 2 (două) exemplare,  
câte 1 (unul) pentru fiecare parte contractantă. 

 
 
 
 CONCEDENT,                                                                          CONCESIONAR, 
 

      MUNICIPIUL TIMISOARA                                                                SC ELBA SA 
                                                  
 

     PRIMAR,                                                                           
                                      

 
 
             VICEPRIMAR,                                                     

                                                                 
 
 

  DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, 
 
 
 

    DIRECTOR  DIRECŢIA TEHNICĂ,                                 
                                   
 
 

          SERVICIUL JURIDIC,                    
                                 



 
 
 

                                      
 

ACT ADIŢIONAL NR. 6 
la Contractul de concesiune nr. SC2005-18128/21.10.2005 

 
 

 
         În conformitate cu HOTĂRÂREA nr. _______________ a Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara - de comun acord - părţile: 
 

 - MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, bd. C.D. Loga nr. 1, cod fiscal 
14756536, tel. 0256…….., fax 0256 ………., reprezentată prin  Primar – Nicolae Robu şi Director 
Direcţia Economică – Smaranda Haracicu în calitate de CONCEDENT şi 
 - S.C. AEM S.A. cu sediul în Timişoara, Calea Buziaşului nr. 26, tel. 0256222187, fax 
0256490928, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J35/3279/2007, CUI RO 22362534, 
reprezentată prin Preşedinte – Olimpia Moica, în calitate de CONCESIONAR, 
 

 de comun acord, au convenit la modificarea clauzelor contractului de concesiune nr. SC2005-
18128/21.10.2005, dupa cum urmează: 
 

Art. 1. Se prelungeşte durata contractului de concesiune nr. SC2005-18128/21.10.2005, 
prevazută la cap. III, art. 2, alin. 1 din contract,  pe o perioadă de 2 ani numai în ceea ce priveşte 
activităţile de întreţinere şi iluminat festiv. La data încheierii noului contract de concesiune prezentul 
contract încetează. 
          Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de concesiune nr. SC2005-18128/21.10.2005, rămân  
nemodificate. 
         

Prezentul act adiţional s-a încheiat şi semnat astăzi _______________, în 2 (două) exemplare,  
câte 1 (unul) pentru fiecare parte contractantă. 

 
 
 
 CONCEDENT,                                                                          CONCESIONAR, 
 

      MUNICIPIUL TIMISOARA                                                                SC AEM SA 
                                                  
 

     PRIMAR,                                                                           
                                      

 
 
             VICEPRIMAR,                                                     

                                                                 
 
 

  DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, 
 
 
 

    DIRECTOR  DIRECŢIA TEHNICĂ,                                 
                                   
 
 

          SERVICIUL JURIDIC,                    
                                 
 




