Anexă la HCL nr. 79/15.11.2013

ACT ADIŢIONAL NR. 3
la contractul de închiriere nr. 350 / 03.02.2010
Încheiat între:
COMUNA VAMA BUZĂULUI, sat Vama Buzăului, nr. 425, judeţul Braşov, cod fiscal 4728300,
tel. 0268288505, fax 0268288830, reprezentată legal de Chirilaş Tiberiu Nicolae, având funcţia de
primar, în calitate de locator,
şi,
IANCU MARIUS EUSEBIU, ajutor şef de post, identificat prin CI seria XZ, nr. 340037, cu
domiciliul în comuna Vipereşti, sat Tronari, nr. 151, judeţul Buzău, CNP 1840804103823, în calitate de
locatar.
Având în vedere prevederile HCL – Vama Buzăului nr. 79 / 15 .11.2013 , se modifică conţinutul
art. 4.1. - Durata contractului şi art.12.1.- prin adăugarea de noi paragrafe, notate cu lit.e şi lit. f, în
contractul iniţial de închiriere , astfel :
Art. 4.1. Se prelungeşte durata contractului de închiriere pentru o perioadă de 3 (trei) ani,
începând cu data de 01.01.2014 şi până la data de 31.12.2016 .
Art. 12.1.
e) Consiliul Local al comunei Vama Buzăului va proceda în mod unilateral, în orice
moment şi fără îndeplinirea unei alte condiţii, la rezilierea acestui contract de închiriere, în
situaţia în care închirierea acestui imobil unei alte persoane, din punctul de vedere al intereselor
colecti- vităţii locale este prioritară, sau în cazul în care locatarul nu mai are calitatea de lucrător în
cadrul Postului de Poliţie -Vama Buzăului;
f) Consiliul Local al comunei Vama Buzăului va înştiinţa pe dl. Iancu Marius Eusebiu
asupra situaţiei mai sus menţionate cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la rezilierea
contractului de închiriere.
Prezentul act adiţional face parte integrantă din contractul nr. 350 / 03.02.2010.
Prezentul act adiţional s-a redactat în două exemplare, astăzi 28.11.2013
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