
















 

ACT ADITIONAL LA 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

„Vrei sa-ti iei o casa noua? Ce parere ai de doua?” 

 (denumit in continuare „Actul Aditional”) 

Prezentul act aditional la Regulamentul oficial al campaniei promotionale „„Vrei sa-ti iei o casa  noua? 

Ce parere ai de doua?”, autentificat sub nr.2734 din data de 28 iunie 2018 de notar public Stefan 

Loredana-Anca din cadrul SPN MOLCUT IULIA, STEFAN LOREDANA – ANCA si CICHIRDAN 

ALEXANDRA din Bucuresti, dupa cum acesta a fost adoptat de catre Organizatorul campaniei 

promotionale, respectiv societatea AD ASTRA PARTNERS S.R.L., persoana juridica de nationalitate 

romana, cu sediul social in Strada Dr. Ernest Djuvara, nr. 3-5, cam. 2, etaj 8, ap. 1, Bucuresti, Sector 6, 

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/3517/2009, CUI RO25291720, 

reprezentata legal prin Dl. GRECU VALENTIN - PUIU si Dl. IONUT DECEBAL COTOFANA, 

a fost incheiat astazi, _________________________________, dupa cum urmeaza: 

Art. 1. Se schimba art. 1.4 din Regulament si va avea urmatorul continut: 

Campania se desfasoara in mediul online si offline conform unui plan si cuprinde urmatoarele etape: (i) 

perioada 15 ocotombrie 2018 – 31 mai 2019 reprezinta perioada de inregistrare in vederea participarii la 

Campanie; (ii) perioada 15 octombrie 2018 – 8 iunie 2019 reprezinta perioada aferenta in vederea 

stabilirii programarilor de vizionari. 

Art. 2. Se schimba art. 3.1 din Regulament si va avea urmatorul continut: 

Programarile de vizionari vor fi stabilite pana la data de 31 mai 2019 si vor fi esalonate in perioada 15 

octombrie 2018 – 8 iunie 2019. Vizionarile vor avea loc in cadrul ansamblului rezidential Cartierul Solar 

situat la adresa din Bd. Metalurgiei nr.132, la o data programata in prealabil, de comun acord, cu 

operatorii de call center, iar data limita a programarilor va fi 8 iunie 2019.  

Participantii care vor incheia un contract de rezervare cu un avans intre 5% si 10% pentru un apartament 

si implicit vor semna promisiunea de vanzare pentru apartamentul ales din cadrul ansamblului Cartierul 

Solar vor fi inscrisi automat in cadrul concursului/tombolei pentru castigarea unui apartament de 2 

camere, in baza unui formular de inregistrare inseriat (nume si prenume, telefon, adresa de mail, 

apartament rezervat), ce le va fi inmanat la data semnarii contractului de rezervare. 

Participantii care vor incheia un contract de rezervare cu un avans intre 15 % si 30% pentru un 

apartament si implicit vor semna promisiunea de vanzare pentru apartamentul ales din cadrul 

ansamblului Cartierul Solar vor primi un loc de parcare suprateran sau o bucatarie complet utilata in 

pretul apartamentului si vor fi inscrisi automat in cadrul concursului/tombolei pentru castigarea unui 

apartament de 2 camere, in baza unui formular de inregistrare inseriat (nume si prenume, telefon, adresa 

de mail, apartament rezervat), ce le va fi inmanat la data semnarii contractului de rezervare. 

 

Participantii care vor incheia un contract de rezervare cu un avans mai mare de 30% pentru un 

apartament si implicit vor semna promisiunea de vanzare pentru apartamentul ales din cadrul 

ansamblului Cartierul Solar vor primi un loc de parcare suprateran si o bucatarie complet utilata in pretul 

apartamentului si vor fi inscrisi automat in cadrul concursului/tombolei pentru castigarea unui 



 

apartament de 2 camere, in baza unui formular de inregistrare inseriat (nume si prenume, telefon, adresa 

de mail, apartament rezervat), ce le va fi inmanat la data semnarii contractului de rezervare. 

Conditiile de mai sus se aplica stocului de apartamente existent in Cartierul Solar si cu valoarea mai mare 

de 60.000 euro (TVA de 5% inclus). 

Extragerea formularului de inregistrare castigator, implicit a persoanei care detine acel formular de 

inregistrare va primi un apartament cu doua camere in valoare de 62.000 euro (TVA de 19% inclus) in 

cadrul ansamblului rezidential Cartierul Solar. 

Art. 3. Se schimba art. 3.2.1 din Regulament si va avea urmatorul continut: 

Pentru a putea participa la aceasta campanie persoanele interesate trebuie sa acceseze in perioada 15 

octombrie 2018 – 31 mai 2019 paginile campaniei de pe link-urile https://storia.ro/cartierulsolar, 

https://homezz.ro/cartierulsolar,  https://titirez.ro/cartierulsolar,  (denumit in continuare „site-ul”) si 

sa isi inregistreze numele, numarul de telefon si adresa de e-mail in sectiunea indicata. 

Art. 4. Se completeaza art. 5.2 din Regulament si va avea urmatorul continut: 

Acordarea premiului va avea loc in prezenta unei comisii care va fi formata din urmatorii membrii: 

Stefan Loredana Anca – notar public 

Decebal Cotofana – reprezentant Organizator campanie 

Adrian Rus – reprezentant echipa de vanzari Cartierul Solar 

Comisia va certifica castigatorul premiului oferit de Organizatorul campaniei, iar in acest sens, notarul 

public va emite o incheiere de certificare. 

Art. 5. Se completeaza Sectiunea 9 din Regulament, prin introducerea unui nou punct 9.9 care va avea 

urmatorul continut: 

9.9 Fara a aduce atingere celor de mai sus, castigatorul premiului acordat de catre Organizator prin 

intermediul acestei Campanii isi va da tot concursul in vederea mediatizarii si promovarii evenimentului 

de catre reprezentantii Cartierului Solar. 

Art. 6. Toate celelalte clauze ale Regulamentului vor ramane nemodificate. 

Prezentul Act Aditional la Regulamentul oficial a fost redactat intr-un exemplar original si doua duplicate 

din care un duplicat pentru arhiva biroului notarial si un duplicat pentru parti.  
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