
Anexă la H.C.L. Sfântu Gheorghe Nr. 9 /2008 

 

ACT ADIŢIONAL NR.1/2008 

           la Contractul  de Concesiune nr. 4380/30.03.1998 privind Administrarea 

Locurilor Publice de Desfacere 

 

� PĂRŢILE CONTRACTANTE: 

 
 1. Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în mun. Sfântu 
Gheorghe str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, având CIF. 4404605, numărul 
contului IBAN RO09TREZ25624670220XXXXX ,deschis la Trezoreria Sf. Gheorghe 
reprezentat prin Albert Álmos primar, Kulcsár Tünde secretar, Veres Ildikó director 
executiv, în calitate de concedent, pe de o parte şi    
 2.  S.C. Tega S.A., cu sediul în mun.Sf.Gheorghe, str. Crângului nr. 1, judeţul 
Covasna, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul  Covasna sub nr. J/14/295/1996, 
având CIF. RO 8670570, numărul contului IBAN RO55RNCB0124038030390001 
deschis la B.C.R. sucursala Sf. Gheorghe, reprezentat prin director general ing. Tóth-
Birtan Csaba şi contabil şef Bajkó Gizella, în calitate de concesionar, pe de altă parte, în 
temeiul prevederilor art.7  din Contract, am convenit asupra următoarelor modificări: 
 Art. 1. 
Contractul de concesiune nr. 4380/30.03.1998, se prelungeste pe o perioadă de 10 ani 
începând cu data de 31.03.2008. 
 Art.2. 
Inventarul mijloacelor fixe aparţinând domeniului public şi date în concesiune -Bunurile 
de retur-  se  modifica şi va cuprinde mijloacele fixe prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul 
Act adiţional din care face parte integrantă, ca urmare a următoarelor mişcări ale 
mijloacelor fixe: 
I. Inventarul se completează cu următoarelor bunuri realizate din investiţii din redevenţă 
în anul 2008: 
1. Chioşc Piaţa Centrală     12.376 lei 
2. Depozit acoperit în curtea administraţiei pieţelor  22.599,29 lei 
3. Gard Piaţa Zona Gării     3.269,47 lei 
4. Platformă betonată Piaţa centrală    10.332,81 lei 
        Total: 48.577,57 lei 
II. Din inventar se vor elimina următoarele mijloace fixe casate: 
1. Gard împletitură sârmă (obor)    20.650 lei 
2. Dezinfector roţi auto (obor)     1.885 lei 
        Total: 22.535 lei 
 
III. Platforma oborului de animale în suprafaţă de 6250 mp, cu valoare de inventar de 
6770 lei, se preia din concesiunea S.C.TEGA S.A. în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Sfântu Gheorghe şi se elimină din inventarul mijloacelor fixe aparţinând 
domeniului public; 
 Toate celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate. 
 Încheiat şi semnat astăzi ................ 2008, în două exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte. 



 
CONCEDENT prin:                                               CONCESIONAR prin: 

 
ing.  Albert Álmos – primar                  ing. Tóth-Birtan Csaba – 

director general 
 
Kulcsár Tünde – secretar                                 Bajkó Gizella -  contabil şef 
 
 
Veres Ildikó - director executiv  

 


