
Anexa 3. 

 

 

 ROMÂNIA 

 JUDEŢUL MUREŞ 

 MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 
 Nr._______din___________ 

 

ACT ADIŢIONAL NR. ........................ 

                       La Contractul de asociere nr. ......................... din ................... 
                

    Încheiat între: 

         Municipiul Târgu Mureş, cu sediul în P-ţa Victoriei nr.3, prin Serviciul Administraţia  

Domeniului Public, pe de o parte,în calitate de ASOCIAT 

   şi 

         ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI nr. ........, cu sediul în Târgu Mureş, str. 

............................., cod fiscal ................, reprezentată de d-nul/d-na ................................ - în 

calitate de Preşedinte al Asociaţiei de proprietari, pe de altă parte, în calitate de ASOCIAT 

         

         Obiectul prezentului act adiţional constă în prelungirea Contractului de asociere nr. 

......................din ......................, conform H.C.L........................., art.3, și/sau completarea 

Capitolului IV, punctul 1, litera B, din Contractul de asociere, în sensul că Asociaţia de proprietari 

nr......., având în administrare până la data prezentului act adiţional ....... de amplasamente pentru 

parcări acoperite edificate de municipalitate, va mai prelua/preda ...... amplasamente pentru parcări 

acoperite, edificate de către municipiu, situate în zona străzii .......................................  

        Astfel, la data încheierii prezentului act adiţional Asociaţia de proprietari are în 

administrare  un număr total de 
-.............garaje 

-.............parcări acoperite edificate de proprietari  şi autorizate 

-.............parcări acoperite edificate de municipalitate 

        Asociaţia de proprietari va achita taxele aferente în cuantumul stabilit prin HCL 

nr...................., taxe care se vor reactualiza anual prin hotărâri ale Consiliului local municipal Târgu  

Mureş, începând cu data predării acestora. 

          Restul clauzelor din contractul de asociere şi a anexelor, nespecificate în prezentul act 

adiţional, rămân neschimbate urmând a-şi produce efectele juridice vizate. 

          Prezentul act adiţional s-a încheiat în 3(trei) exemplare, 2(două) exemplare pentru Primăria 

Municipiului Târgu Mureş şi 1(un) exemplar pentru Asociaţia de proprietari nr......... 

          Prezentul act adiţional intră în vigoare la data semnării lui. 

 

 MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, prin                                    ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI     

                                                                                                                          nr. ............ 

 DIRECTOR  S.P.A.D.P.,                                                                              PREŞEDINTE,                   

                                                                                                                                        
                                                                                                                          

    

 ŞEF B.P.G.R.M.,   

   

           

 

 Viză jiridică, 

        

 

 

 Inspector de specialitate  

 



 

                                                                                                                   Anexa 4 
 

 

        
       

Nr._______ din_____________         

       

             

      

P R O C E S  –  V E R B A L 

                                                          de predare – primire 

 

a parcărilor acoperite situate  în zona str._______________ nr.____ 

Încheiat 

 

Între: 

 

Asociaţia de proprietari nr._____ (la primire) cu sediul în Târgu Mureş, str. 

_______________ nr.____ 

 

Şi 

 

 Municipiului Târgu Mureş (la predare), cu sediul în Târgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, 

prin _____________-in calitate de Director Administratia Domeniului Public. 

 

 

Am procedat azi __________________, la predarea parcărilor acoperite (____parcări 

acoperite) la contractul nr.__________/_________, în vederea administrării de către 

Asociaţia de proprietari nr.___. 

Prezentul proces – verbal s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, unul pentru Asociaţia de 

Proprietari şi două pentru  Municipiul Târgu Mureş.  

 

La predare,       La primire, 

DIRECTOR S.P.A.D.P.,                                   PREŞEDINTE       

                        

  

ŞEF B.P.G.R.M., 

  

 

     

Inspector de specialitate        

              

 

 

 

Viza Juridică 
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