
Anexă la H.C.L. nr.  144/2008 
 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 2/2008 
           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 Antal Árpád András 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. Sfântu 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. Unic 

Inventarul mijloacelor fixe aparţinând domeniului public şi date în concesiune -
Bunurile de retur-  se  modifică, potrivit anexei nr. 1 la prezentul Act adiţional din care 
face parte integrantă. 
  
 

Toate celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate. 
 Încheiat şi semnat astăzi ................ 2008, în două exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte. 

 
CONCEDENT prin:                                               CONCESIONAR prin: 
 
 

         Antal Árpád András – primar                  ing. Tóth-Birtan Csaba – 
director general 

 
 

Kulcsár Tünde – secretar                                      Szabó Csilla -  contabil şef 
 
 

Veres Ildikó - director executiv  
 
 
 



Anexă la Actul adiţional nr. 2/2008 
la Contractul de concesiune nr. 4380/1998 
 
 
 
 

INVENTARUL MIJLOACELOR FIXE APARŢINÂND DOMENIULUI 
PUBLIC – BUNURI DE RETUR –  

 
 
Inventarul mijloacelor fixe aparţinând domeniului public – bunurile de retur – 

date în concesiune în favoarea S.C. TEGA S.A. se completează conform celor cuprinse în 
tabelul de mai jos: 

 
 
 

 Nr. 
crt. 

Denumirea bunului U.M. 
Cantitate 

Valoare de 
inventar 

1 Teren de construcţii cu 
destinaţia de insulă cu 
funcţiuni comerciale – 
zona Gării 

Buc. 304 mp. 110.000 lei 

 
 
 

CONCEDENT     CONCESIONAR 
 


