
ANEXA NR. 2 LA HCLM NR. …………./2007 
PRIM�RIA MUNICIPIULUI SF.GHEORGHE 
    SERVICIUL ECONOMIC, STUDII �I PROGRAME 
 
 
ACT ADI�IONAL NR…./2007 
la Contractul de concesiune nr. 4380/1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului 
Sf.Gheorghe �i S.C. TEGA S.A. Sf.Gheorghe 
  
 Concedentul Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe, reprezentat prin Albert Álmos 
– primar,  Kulcsár Tünde – secretar �i Veress Ildikó – director executiv 
 Concesionarul S.C. TEGA Sf.Gheorghe, reprezentat prin Tóth-Birtan Csaba – director �i 
Bajkó Gizella – contabil �ef; 

 
În baza acordului intervenit între Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe – 

concedent – �i S.C. TEGA S.A. Sf,Gheorghe – concesionar, în temeiul prevederilor art.29 din 
Contractul de concesiune nr. 4380/1998,  

se încheie prezentul Act adi�ional, care modific� Inventarul bunurilor imobile care apar�in 
domeniului public al Municipiului Sf.Gheorghe, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, anex� 
la Contractul de concesiune nr. 4380/1998, astfel:  

1.- Lista mijloacelor fixe aflate la Pia�a Central� se modific� prin scoaterea din inventar 
al unui num�r de 7 buc. vase de beton pentru flori, in valoare de 995,02 lei, nr de inventar: 8008; 
4 buc. mese din beton cu 2 compartimente, platforma B, în valoare de 2754 lei, nr. de inventar 
8003 

2.- Lista mijloacelor fixe aflate la punctul de desfacere str. Gróf Mikó Imre se modific� 
prin scoaterea din inventar a unei mese din beton cu 4 compartimente în valoare de 20151,29 lei,  
nr. de inventar: 8013; 

3.- Lista mijlocelor fixe aflate la Pia�a Simeria se modific� prin scoaterea din inventar al 
acoperisului demontat MP75, în valoare de 3719,21 lei, nr. de inventar: 8030; 

4.- Lista mijloacelor fixe aflate în Parcul Central Erzsébet se modifica prin scoaterea din 
inventar a 3 buc. mese de beton cu 2 compartimente, în valoare de 29489,14 lei ; nr. de inventar: 
8034; 

 Restul clauzelor contractuale r�mân nemodificate; 
 
Prezentul Act adi�ional, redactat în 5 exemplare originale, din care 3 la concedent �i 2 la 

concesionar, intr� în vigoare la data de …….2007. 
 
    CONCEDENT                                                            CONCESIONAR 

 Consiliul Local al Municipiului                                                S.C. TEGA S.A.  
                Sf.Gheorghe                                                                   Sf.Gheorghe 
        Albert Álmos – primar                                               Tóth-Birtan Csaba – diector 
 
       Kulcsár Tünde – secretar                                             Bajkó Gizella – contabil �ef 
 
 Veress Ildikó – director executiv 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA NR. 1 LA HCLM NR ……../2007 



 
 
 
PRIM�RIA MUNICIPIULUI SF.GHEORGHE 
     SERVICIUL ECONOMIC, STUDII �I PROGRAME 
 
 
 
LISTA 
mijloacelor fixe concesionate de S.C. TEGA S.A. S.Gheorghe, propuse pentru trecerea din 
domeniul public în domeniul privat al Muncipiului Sf.Gheorghe �i scoaterea bunurilor din 
func�iune în vederea valorific�rii prin vânzare sau casare, dup� caz  
 
 
 
 
 
Pia�a central� Sf.Gheorghe 
 -“4 buc. mese din beton cu 2 compartimente, platforma B, în valoare de 2754 lei,  nr. de 
inventar 8003”; 

-“7 buc. vase din beton pentru flori, în valoare de 995,02 lei,  num�r de inventar: 8008”;  
Str. Gróf Mikó Imre 

- “1 buc mese din beton cu 4 compartimente, în valoare de 20151,29 lei,  num�r de 
inventar: 8013”; 
Pia�a Simeria 

- “acoperi� demontat MP75, în valoare de 3719,21 lei; num�r de inventar: 8030”;  
Parcul Central Erzsébet 
  - “3 buc. mese din beton cu 2 compartimente, în valoare de 29489,14 lei;  nr. de inventar: 
8034”;  
 
 


