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Judeţul Covasna     S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu 

Gheorghe 

Municipiul Sfântu Gheorghe   Nr. ___________/____________ 

Consiliul Local 

Nr. _________/___________      

 

 

ACT ADIŢIONAL 

La Contractul de concesiune nr. 845/410/2007 
 

al transportului public local de călători şi de exploatare a mijloacelor de transport şi a 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente 

 
 
 

 
      CAP. 1. Părţile contractante 
    
  Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918 nr. 
2 judetul Covasna, cod fiscal 4404605, reprezentat prin dl. Antal Árpád András - primar, d-na  
Kulcsár Tünde – secretar şi d-na Veress Ildikó – director executiv, în calitate de CONCENDENT, 
pe de o parte, si 
      Operatorul de transport S.C. MULTI-TRANS S.A, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Csaszar 
Balint nr. 6, cod postal 520077, judetul Covasna, înregistrat sub nr. J/14/287/ din 03.12.1998 la 
Registrul Comertului, având contul RO76BRDE150SV01364851500, deschis la BRD Sf. 
Gheorghe, codul unic de înregistrare R 555397, reprezentat legal prin ing. ___________ director 
si ___________ contabil sef,  în calitate de CONCESIONAR, pe de altă parte. 
 
 În baza prevederilor art. 23.1 din contract şi al H.C.L. nr. ____/2009 au convenit 
încheierea prezentului act adiţional, cu următoarele clauze: 
 

I. Art. 10 din contract se modifică, după cum urmează: 
 
     ART.10.   

(1) Se acordă abonamente gratuite pe mijloacele de transport pentru următoarele categorii 
de persoane cu domiciliul în Sfântu Gheorghe 
 a; pensionarii cu pensie până la nivelul salariului minim brut pe economie 
 b; veteranii de război, văduvele veteranilor de război, foştii deţinuţi politici şi urmaşii 
eroilor martiri al Revoluţiei din decembrie 1989 
 c; membrii seviciilor de Ajutor Maltez şi Crucea Roşie, care se deplasează pentru 
îngrijirea bolnavilor 

d; persoanele care au împlinit 65 de ani vor putea călători gratuit pe mijloacele de 
transport în comun pe raza teritorială a municipiului, în baza prezentării buletinului/cărţii de 
identitate.  

(2) Se acordă reduceri la contravaloarea abonamentelor de călătorie achitate de societăţile 
comerciale care-şi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, pentru 
angajaţii care utilizează mijloacele de transport public local aparţinând concesionarului, după cum 
urmează: 



- pentru societăţile comeriale cu un număr de angajaţi între 50-200 persoane: o reducere 
de 10%; 

- pentru societăţile comeriale cu un număr de angajaţi între 201-500 persoane: o reducere 
de 20%; 

- pentru societăţile comeriale cu un număr de angajaţi peste 501 persoane: o reducere de 
30%; 

Pentru a beneficia de revederile alin. (2), societăţile comerciale vor depune la sediul 
concesionarului, lunar până la sfârşitul lunii, pentru luna următoare, o cerere scrisă însoţită de un 
act doveditor emis de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Covasna, din care să rezulte numărul 
de persoane angajate în cadrul societăţii. 

(3)   Persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi asisţentii personali ai acestora 
beneficiază de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun ale S.C. 
MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, în condiţiile prevederilor hotărârilor Consiliului local al 
municipiului Sfântu Gheorghe şi ai Ordinului nr. 290/609/2003. 

Eliberarea abonamentelor lunare, în limita sumelor aprobate în condiţiile legii de 
concedent, se asigură de concesionar, pe baza comenzilor emise de Direcţia de Asistenţă 
Comunitară, care se va îngriji de distribuirea acestora către beneficiari. 

Cheltuielile aferente gratuităţii transportului urban se achită din bugetul Direcţiei de 
Asistenţă Comunitară, pe baza dispoziţiei primarului, în condiţiile legii. 
  

Toate celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate. 
 

Încheiat şi semnat astăzi _______ 2009, în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte. 
 

 
 
 
 
 
 

CONCEDENT      CONCESIONAR 


