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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind schimbarea denumirii Centrului de Cultură Brătianu în Centrul de
Cultură ”Dinu Lipatti”
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 369/SC/12.12.2019 al Președintelui
consiliului județean;
Având în vedere:
 Art. 173, alin. (2), lit. c) și art. 5 lit. (d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
 O.U.G nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, actualizată;
 Art. 2 lit. (c) din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, actualizată;
 Solicitarea transmisă Comisiei de atribuire de denumiri a județului Argeș cu
nr. 20771/12.12.2019;
 Solicitarea transmisă Consiliului Local al comunei Leordeni cu nr.
20736/12.12.2019;
 Avizul Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Argeș nr.5/12.12.2019;
 Avizele comisiilor de specialitate K1, K4 și K5;
 Avizul secretarului general al judeţului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Se aprobă schimbarea denumirii Centrului de Cultură Brătianu în
Centrul de Cultură ”Dinu Lipatti”, instituție publică, cu personalitate juridică,
aflată în subordinea Consiliului Județean Argeș, CIF 4469540, ce va avea sediul
în imobilul ”Casa Dinu Lipatti”, situat în sat Ciolcești, comuna Leordeni, județul
Argeș.

ART.2. Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare
și funcționare ale Centrului de Cultură ”Dinu Lipatti”, conform anexelor nr. 1-3,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3. Prezenta hotărâre produce efecte juridice la data finalizării procedurii de
predare a imobilului ”Vila Florica” situat în localitatea Ștefănești, județul Argeș
către Ministerul Culturii.
ART.4. Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism, Serviciul
Resurse Umane și Centrul de Cultură ”Dinu Lipatti” vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.5. Serviciul Legislativ - Transparenţă Decizională va comunica hotărârea:





Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Serviciului Resurse Umane;
Serviciului Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism;
Centrului de Cultură ”Dinu Lipatti”.

PREŞEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Ionel VOICA

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învăţământ Turism
Aprob,
Preşedinte
Constantin Dan MANU

Avizat,
Vicepresedinte
Simona BRATULESCU
RAPORT

privind schimbarea denumirii Centrul de Cultură « Brătianu » în Centrul de
Cultură « Dinu Lipatti »
Potrivit prevederilor art.2 lit.c din Ordonanța nr. 63 din 29 august 2002,
actualizată, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, ,,Atribuirea sau
schimbarea de denumiri, altele decât cele prevăzute la art. 1, se face de către
consiliile județene, prin hotărâre, pentru instituțiile publice și obiectivele de
interes județean”. Proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, având
ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente
istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de
denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate si avizate de
comisia de atribuire de denumiri judeţeană, respectiv a municipiului Bucuresti.
În temeiul art.173, alin. (1), lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, ,,Consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea
serviciilor publice de interes judeţean”. Potrivit art.173, alin.5, în exercitarea
acestor atribuţii consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
judeţean privind educaţia, serviciile sociale (..), sănătatea, cultura, tineretul,
sportul, s.am.d.
Centrul de Cultură « Brătianu » este instituție de cultură aflată sub
autoritatea Consiliului Județean Argeș, înființată și organizată în temeiul
Ordonanței de Urgență nr. 118/2006, actualizată, privind înființarea, organizarea
și desfășurarea activității așezămintelor culturale, care își desfășoară activitatea
în imobilul Vila Florica situat în localitatea Ștefănești, județul Argeș.
Conform adresei Ministerului Culturii nr. 8783/11.12.2019, înregistrată la
Consiliul Județean Argeș sub nr. 20679/11.12.2019, Ministerul Culturii, a
solicitat predarea în regim de urgență, a imobiliului situat în localitatea
Ștefănești, județul Argeș, Vila Florica, preluat de Consiliul Județean Argeș prin
Contractul de comodat nr. 8598/14.11.2017, încheiat între Ministerul Culturii și
Consiliul Județean Argeș și a procesului verbal de predare- primire încheiat în
data de 20.11.2017.
Prin adresa nr. 20771/12.12.2019 transmisă Comisiei de atribuire de
denumiri a Județului Argeș și prin adresa nr. 20736/12.12.2019 transmisă

Consiliului Local al Comunei Leordeni, jud. Argeș, a fost solicitată avizarea
favorabilă a schimbării denumirii instituției de cultură din Centrul de Cultură
« Brătianu » în Centrul de Cultură « Dinu Lipatti ».
Ca argument stă faptul că personalitatea pianistului și compozitorului
Dinu Lipatti este strâns legată de județul Argeș, Casa memorială Dinu Lipatti
aflându- se în satul Ciolcești din comuna Leordeni, județul Argeș. Dinu
(Constantin) Lipatti, născut la 19 martie 1917 la București și trecut în neființă
la 2 decembrie 1950 la Geneva, a fost un pianist, compozitor și pedagog român,
care a fost ales membru post-mortem al Academiei Române în 1977.
Personalitatea lui Dinu Lipatti se plasează în cultura românească și în afara
frontierelor țării pe aceeași orbită cu Enescu, Brâncuși, Eliade s.a.m.d. Artistul
român a fost considerat la nivel mondial ca unul dintre cei mai mari interpreți ai
primei jumătăți a secolului XX, chiar dacă existența sa a fost una scurtă, fiind
perceput ca un continuator al stilului enescian, valorificând ingenios folclorul
românesc, cu puternice și înnoitoare aspecte de modernitate. Renumele lui Dinu
Lipatti se datorează calităților sale artistice și umane, cu totul excepționale, puse
în valoare de o muncă asiduă, metodică și profundă, precum și de geniala sa
viziune profetică a evoluției tehnicii pianistice și a artei interpretative.
Astfel, instituția publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea
Consiliului Județean Argeș, CIF 4469540 va avea sediul în imobilul Casa Dinu
Lipatti, situat în sat Ciolcești, comuna Leordeni, Județul Argeș, începând cu data
finalizării procedurii de predare a imobilului Vila Florica situat în localitatea
Ștefănești, jud. Argeș către Ministerul Culturii. Organigrama, statul de funcții,
Regulamentul de organizare și funcționare ale Centrului de Cultură « Dinu
Lipatti » se modifică și se completează corespunzător, conform anexelor 1-3.
Ținând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de
hotărâre privind schimbarea denumirii Centrul de Cultură « Brătianu » în
Centrul de Cultură « Dinu Lipatti », este fundamentat din punct de vedere al
reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele
specifice acestui serviciu, sens în care propunem analizarea și supunerea spre
dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în ședința ordinară a Consiliului
Județean Argeș, în temeiul art. 182 alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Şef Serviciu
Şef Serviciu
Roxana- Mariana STOENESCU Eliza Mihaela RĂDULESCU

Director executiv,
Simona- Alisa CIOBANU
Red. Mihaela Costache

Secretar general al Județului
Ionel VOICA
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Nr.372/SC/12.12.2019

Punctul_30
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind revocarea administrării Muzeului Județean Argeș asupra imobilului “Casa Dinu
Lipatti” și darea în administrare a acestui imobil Centrului de Cultură ”Dinu Lipatti”
Consiliul Județean Argeș:
Analizând Referatul de aprobare nr. 371/SC/12.12.2019 al Președintelui Consiliului
Județean Argeș;
Având în vedere:
 Art.866, art.867, art.868, art.869 și art. 870 din Legea nr.287/2009 privind Codul
civil;
 Art.108 lit.a), art.173 alin.1 lit.c) și alin.4 lit.a), art. 297 alin. 1 lit. a, art. 298 și al
art. 299, din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 H.G nr. 701/17 septembrie 2019 privind trecerea unui bun imobil din domeniul
privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului
Culturii şi Identităţii Naţionale;
 Contractul de comodat nr. 8598/14.11.2017/19310/15.11.2017, încheiat între
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, în calitate de comodant şi Consiliul
Judeţean Argeş, în calitate de comodatar, pentru imobilul „Vila Florica”, situat în
localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş;
 Solicitarea Ministerului Culturii nr. 8783/20679/11.12.2019;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.272/26.10.2017 privind acceptarea donației
Casa Memorială “Dinu Lipatti”;
 Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 02/08.01.2018 privind darea în
administrare Muzeului Județean Argeș a imobilului Casa Memorială “Dinu Lipatti”;
 Avizele comisiilor de specialitate K1 și K5;
 Avizul Secretarului General al Județului.
În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Muzeului
Județean Argeș asupra imobilului Casa Memorială “Dinu Lipatti”, aflat în domeniul public al
Județului Argeș, evidențiat în Anexa nr.1, parte integrantă la prezenta hotărâre.
ART.2. Se aprobă darea în administrare Centrului de Cultură ”Dinu Lipatti” a imobilului
Casa Memorială “Dinu Lipatti”, aflat în domeniul public al Județului Argeș, evidențiat în
Anexa nr.1, parte integrantă la prezenta hotărâre.

ART.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Argeș, domnul Constantin Dan
Manu, să semneze Contractul de administrare, conform Anexei nr.2, parte integrantă la
prezenta hotărâre.
ART.4. Prezenta hotărâre produce efecte juridice la data finalizării procedurii de predare a
imobilului ”Vila Florica” situat în localitatea Ștefănești, județul Argeș către Ministerul
Culturii, dată la care se va face și predarea – primirea imobilului Casa Memorială “Dinu
Lipatti”.
ART.5. Centrul de Cultură ”Dinu Lipatti”, în calitatea sa de titular al dreptului de
administrare, va avea obligația înscrierii în cartea funciară a acestui drept.
ART.6. Direcția Tehnică, Muzeul Județean Argeș și Centrul de Cultură ”Dinu Lipatti”, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.7. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:





Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
Direcției Tehnice;
Muzeului Județean Argeș;
Centrului de Cultură ”Dinu Lipatti”.

PREŞEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IONEL VOICA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA TEHNICĂ
SERV. EVID. ADM. PATRIMONIU ȘI DEVIZE
APROBAT
PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU
AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA

RAPORT
privind revocarea administrării Muzeului Județean Argeș asupra imobilului “Casa
Dinu Lipatti” și darea în administrare a acestui imobil Centrului de Cultură Dinu
Lipatti

Prin H.G. nr. 701 din 17 septembrie 2019 bunul imobil Vila Florica, situat în
Ștefănești, jud. Argeș, a trecut din domeniul privat al statului în domeniul public al
statului și în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale.
Prin contractul de comodat nr. 8598/14.11.2017/19310/15.11.2017, încheiat
între Ministerul Culturii și Identității Naționale și Consiliul Județean Argeș, dreptul de
folosință asupra imobilului Vila Florica a fost transmis de către comodant către
comodatar.
Prin adresa nr. 8783/11.12.2019, înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.
20679/11.12.2019, Ministerul Culturii ne-a notificat că se impune predarea, în regim
de urgență, a imobilului Vila Florica, ca urmare a expirării contractului de comodat.
În aceste condiții, se impune atribuirea unui nou sediu Centrului de Cultură
Brătianu, în scopul desfășurării în bune condiții a activității culturale a acestuia.
Totodată, Consiliul Județean Argeș a solicitat schimbarea denumirii Centrului de
Cultură Brătianu în Centrul de Cultură Dinu Lipatti.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 272/26.10.2017 imobilul “Casa
Dinu Lipatti”, situat în com. Leordeni, jud. Argeș, format din teren în suprafață de 812
mp, împreună cu construcția edificată pe acesta în suprafață construită de 231 mp, a
intrat în domeniul public al județului Argeș iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean

Argeş nr. 02/08.01.2018 s-a aprobat darea în administrare Muzeului Județean Argeș a
acestui imobil.
Față de cele prezentate , în temeiul art. 108 lit. a, art. 173 alin. 1, lit. c, alin. 4
lit. a, art. 297 alin. 1 lit. a, art. 298 și al art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03
iulie 2019 privind Codul Administrativ, precum și al art. 866, 867, 868, 869, 870 din
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, modificată și completată,
propunem revocarea dreptului de administrare atribuit Muzeului Județean Argeș
asupra imobilului “Casa Dinu Lipatti”, situat în com. Leordeni, jud. Argeș, format din
teren în suprafață de 812 mp, împreună cu construcția edificată pe acesta în suprafață
construită de 231 mp, având nr. cadastral 42, cartea funciară nr. 82303 Leordeni,
identificat conform Anexei nr. 1, precum și darea în administrare Centrului de Cultură
Dinu Lipatti a acestui imobil.
În acest sens, se va încheia Contract de administrare între Județul Argeș și
Centrul de Cultură Dinu Lipatti, urmând a fi împuternicit Domnul Președinte al
Consiliului Județean Argeș să îl semneze, contract prevăzut în Anexa nr. 2.
Predarea-primirea imobilului se va efectua la data finalizării procedurii de
predare către Ministerul Culturii a imobilului Vila Florica, situat în Ștefănești, jud.
Argeș.
În sensul celor prezentate mai sus, am întocmit proiectul de hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV
ALISA CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV
ALIN STOICEA

Șef S.E.A.P.D.
Rodica Dumitrescu

Întocmit,
Raicu Marius

Anexa nr. 1
la Hotărârea consiliului județean nr. ____/_________

Nr.
crt

Cod
clasificare

1

1.6.2
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Elemente de
Anul
identificare dobăndirii

Casa“Dinu Lipatti” Clădire
S = 231 mp
com. Leordeni
Teren
jud. Argeș
S = 812 mp

2017

Valoare
de
inventar
(lei)
82.040,00

Destinația
bunului

Activitate
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Anexa nr. 2
la Hotărârea consiliului județean nr. ____/_________
JUDEŢUL ARGEŞ

CENTRUL DE CULTURĂ
Dinu Lipatti

Nr…………/…………..
Nr…………./……………

CONTRACT DE ADMINISTRARE

I. Părţile contractante
1. Judeţul Argeş prin Consiliul Judeţean Argeş, cu sediul în Mun. Piteşti, Piaţa Vasile
Milea nr. 1, jud. Argeș, cod fiscal 4229512, reprezentat prin dl. Constantin Dan Manu,
Președinte, în calitate de proprietar,
şi
2.
Centrul de Cultură Dinu Lipatti, cu sediul în …………….. jud. Argeș,
............................. reprezentat prin dl. ......................... , în calitate de administrator,
În temeiul art. 108 lit. a, art. 173 alin. 1, lit. c, alin. 4 lit. a, art. 297 alin. 1 lit. a, art. 298
și al art. 299 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
precum și al art. 866, 867, 868, 869, 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată, modificată și completată, precum și al Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.
…………………, părțile au convenit la încheierea prezentului contract de administrare.

II. Obiectul contractului:
1. Obiectul prezentului contract îl constituie darea în administrare Centrului de
Cultură Dinu Lipatti a imobilului “Casa Dinu Lipatti”, situat în com. Leordeni, jud. Argeș,
format din teren în suprafață de 812 mp, împreună cu construcția edificată pe acesta în
suprafață construită de 231 mp, identificat cu nr. cadastral 42, cartea funciară nr. 82303
Leordeni, identificat conform Anexei nr. 1, parte integrantă din Hotărârea Consiliului
Județean Argeș nr. ……………., în scopul desfășurării în bune condiții a activității culturale a
acestuia.
2. Bunul care face obiectul prezentului contract se transmite administrare Centrului
Cultural Dinu Lipatti pe bază de proces-verbal ce va constitui Anexă la prezentul contract.

III. Durata contractului
1. Prezentul contract de administrare se încheie pe perioadă nedeterminată.

IV. Drepturile și obligațiile părților:
1. Proprietarul – Județul Argeș se obligă:
1.1. să garanteze administratorul Centrul Cultural Dinu Lipatti de evicțiune totală
sau parțială din partea sa ori a terților, precum și de viciile ascunse ale bunului;

1.2. să nu tulbure administratorul în exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul
contract;
1.3. să notifice administratorul, cu cel putin 60 de zile, apariția oricăror împrejurări
de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.
2. Administratorul – Centrul Cultural Dinu Lipatti se obligă:
2.1. să folosească bunul dat în administrare conform destinaţiei lui şi numai pentru
îndeplinirea atribuţiilor născute din prezentul contract;
2.2 să asigure paza, protecţia şi conservarea bunului, ca un bun proprietar şi să
suporte toate cheltuielile necesare unei bune funcţionări;
2.3 să suporte toate cheltuielile necesare pentru aducerea bunului la starea
corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestora, ca urmare a utilizării
necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;
2.4. să exploateze bunul dat în administrare ca un bun administrator, evitând
distrugerea, degradarea sau deteriorarea lui;
2.5. să restituie proprietarului bunul dat în administrare la încetarea contractului de
administrare;
3. Drepturile proprietarului:
3.1. să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de către administrator prin
prezentul contract;
3.2. să inspecteze bunul administrat;
3.3. să pretindă despăgubiri pentru pagubele suferite ca urmare a neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de către administrator, ori din culpa dovedită și
exclusivă a acestuia;
3.4. să primească la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul bunul
mobil.
4. Drepturile administratorului:
4.1. Să administreze bunul în condiţiile legii.
V. Cesiunea contractului:
1. Cesiunea contractului este interzisă.
VI. Încetarea contractului de administrare:
Prezentul contract de administrare încetează în următoarele situații:
1. În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală
de
către administrator;
2. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către administrator, proprietarul
are dreptul să rezilieze contractul de plin drept, obigând administratorul la plata unei
despăgubiri proporțional cu daunele suferite;
3. La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului dat în administrare sau în
cazul
imposibilității obiective a administratorului de a le exploata, prin renunțare, fără plata unei
despăgubiri.

VII. Răspunderea contractuală:
1. Pentru nerespectarea totală sau parțială, ori pentru executarea defectuoasă a
vreuneia dintre clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese,
calculate pe baza valorii pagubelor provocate sau să remedieze defecțiunile provocate din
vina sa constatată și dovedită, pe cheltuiala proprie, in cel mai scurt timp posibil.
VIII. Forța majoră:
1. Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării
contractului care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează
de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei
clauze, împrejurări ca : război, cutremur, marile inundații, embargo.
2. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile
calendaristice, de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să prezinte un act
confirmativ, eliberat de autoritatea competentă din propriul județ, prin care să certifice
realitatea și exactitatea faptelor și a imprejurărilor care au condus la invocarea forței majore
și, de asemenea, de încetarea acestei situații.

IX. Modificarea Contractului:
1. Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la inițiativa
oricarei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a
propunerilor de modificare cu cel puțin 60 zile înaintea datei de la care se dorește
modificarea.
2. Modificarea se va face printr-un act adițional semnat de către ambele părți, care va
constitui anexă la prezentul contract.
3. În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe
durata derulării prezentului contract, clauzele contractului se vor modifica și se vor completa
în mod corespunzător.
4. Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale
contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată
nulă să fie înlocuită cu o altă clauză care să corespundă spiritului prezentului contract.

X. Notificări
1. Este interzisă subînchirierea în tot sau în parte, unei terţe părţi a bunului care face
obiectul prezentului contract de administrare.
2. În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul
contract de administrare.
3. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
4. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare
după cea în care a fost expediată.
5. Notificările verbale nu se iau în considerare.
XI. Litigii:

1. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa
pe cale amiabilă.
2. În situația în care părțile nu se pot înțelege, litigiile se vor soluționa de către
instanțele judecătorești competente.

XII. Dispozitii finale:
Pe toată durata administrării, cele două părți se vor supune legislației din România.
Modificarea și completarea contractului de administrare se poate face ori de câte ori va fi
nevoie, prin acte adiționale, cu acordul părților în funcție de necesitate și de noile
reglementări în domeniu.
Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, cu valoare juridică egală și se va
înmâna câte un exemplar ambelor părţi.
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