Nr.22/06.04.2012

ACT ADIŢIONAL
LA CONTRACTUL DE ARENDARE NR. 34/25.06.2010
părţi contractante : Bădescu Maria şi Gogu Lucian Ion

Având învedere dispoziţiile art. 9 (1) din Contractul de arendare nr. 34/25.06.2010,
şi anume :” În caz de neexecutare culpabilă a obligaţiilor de către una dintre părţi,
contractul se consideră reziliat de drept fără intervenţia instanţei.”
Ţinând cont de baza legală invocată mai sus, Bădescu Maria , C.N.P. :
2301201………………… în calitate de arendator, dispun următoarele :
Art. 1. (1) Începând cu data de 06.04.2012 rezilieaz unilateral Contractul de arendare nr.
34/25.06.2010.
(2) Rezilierea unilaterală a intervenit ca nerespectare a următoarelor clauze
contractuale :
- clauzele prevăzute la art. 6 (1) şi (2) din contract cu privire la plata arendei şi art. 4 cu
privire la exploatarea terenului arendat.

Prezentul act adiţional a fost încheit azi 06.04.2012, în trei exemplare, unul pentru
Primăria com. Strejeşti şi două exemplare pentru părţile contractante.

Arendator
Bădescu Maria

Am primit un exemplar în original
Bădescu Maria___________________

ROMÂNIA
Judeţul Olt
Tel.:0249/472006 – 472439; fax:0249/472005 – 472439; e-mail :
primariastrejesti@yahoo.com
______________________________________________________________
COMUNA STREJEŞTI
PRIMĂRIA
Nr. __________/_________2012

CĂTRE,
GOGU LUCIAN ION
Str. Trandafirilor nr. 9, bl. 9, sc. B, ap. 16, Slatina, Olt
Vă transmitem alăturat Actul adiţional nr. 22/06.04.2012 la Contractul de arendare nr.
34/25.06.2010 privind rezilierea Contractului de arendare nr. 34/25.06.2010 încheiat între
părţile contractante : Bădescu Maria în calitate de arendator şi Gogu Lucian Ion în
calitate de arendaşi.
Primar,
Vizantie Constantin

Secretar,
Neacşu Sorin

ROMÂNIA
Judeţul Olt
Tel.:0249/472006 – 472439; fax:0249/472005 – 472439; e-mail :
primariastrejesti@yahoo.com
______________________________________________________________
COMUNA STREJEŞTI
PRIMĂRIA
Nr. __________/_________2012

CĂTRE,
GOGU LUCIAN ION
Str. Trandafirilor nr. 9, bl. 9, sc. B, ap. 16, Slatina, Olt
Vă transmitem alăturat Actul adiţional nr. 22/06.04.2012 la Contractul de arendare nr.
34/25.06.2010 privind rezilierea Contractului de arendare nr. 34/25.06.2010 încheiat între
părţile contractante : Bădescu Maria în calitate de arendator şi Gogu Lucian Ion în
calitate de arendaşi.
Primar,
Vizantie Constantin

Secretar,
Neacşu Sorin

