Anexă la HCL nr.7/2018
Act adițional
la Contractul de garanție nr.767/10 iunie 2011
Incheiat astăzi _____ 2018.
la Primăria Comunei Ciumani
I.

PĂRȚILE CONTRACTANTE
COMUNA CIUMANI prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI cu sediul in
Comuna Ciumani Piaţa BORSOS MIKLOS nr. 208 avand conturi deschise la Banca
TREZORERIA GHEORGHENI,Codul fiscal 4367922 reprezentată legal prin MÁRTON
LÁSZLÓ-SZILÁRD, în calitate de concedent si

Societatea comercială INTERHOLZ S.R.L. cu sediul in comuna Ciumani, nr. 1501,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 19 / 319 / 2002,CF 14918140, avand COD IBAN
________ deschis la Banca OTP Gheorgheni, prin reprezentantul său legal BENEDEK LAJOS
administrator care are dreptul de semnătură pe teritoriul României, în calitate de
concesionar,
În condițiile pct.4.1. din contractual initial, au convenit să incheie prezentul Act
adițional la Contractul de garanție nr.767 din 10 iunie 2011,care la rândul lui este accesoriu
al Contractului de concesiune nr.481 din 24.03.2005, pentru extinderea garanției materiale
cu respectarea următoarelor clauze:
II. Obiectul actului adițional este extinderea garanției materiale constituite asupra
imobilulelor înscrise în C.F. nr.138 CN nr.top.154 și C.F. nr.144 nr.top 153/2 din localitatea
Ciumani,în valoare de 62.250 lei, în vederea acoperirii eventualelor pagube cauzate in
gestiunea CARIERA DE PIATRA la Kicsilok,Ciumani, și neplata redevențelor anuale, ce i-a
fost incredințată conform Contractului de concesiune nr.481 din 24.03.2005,
până la valoarea de 330.000 lei, constituind garanție materială asupra clădirilor
situate în comuna Ciumani la nr.1570, înscrise în CF 50151 (CF vechi 138 CN) :Hală metalică
construită în anul 2007, suprafața 788 mp , Depozit de rumeguș construită în anul 2007,
suprafața 54 mp.
III. Toate celelalte clauze ale contractului de garanție nr.767 din 10.iunie 2011 rămân
neschimbate.
IV. Prezentul act adițional s-a încheiat într-un număr de trei exemplare, câte unul pentru
fiecare parte, iar unul pentru Oficiul de Cadastru și Publicități Imobiliare Harghita.
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