
Anexa nr. 2 la HCL nr. 292/2010 
 
 

Judeţul Covasna      S.C. TEGA S.A. Sfântu 
Gheorghe 
Municipiul Sfântu Gheorghe     NR. _______/2010 
Consiliul Local 
Nr. ________/2010 
  
 

   ACT ADIŢIONAL NR.2/2010 
La Contractul de concesiune nr.4380/1998 încheiat între Consiliul 

local al municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe 
 
 

• PĂRŢILE CONTRACTANTE: 
 
1. Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în 

municipiul Sfântu Gheorghe str. 1 Decembrie 1918 nr.2 judeţul 
Covasna, având CIF 4404605, numărul contului IBAN 
RO09TREZ25624670220XXXXX, deschis la Trezoreria Sfântu 
Gheorghe reprezentat prin Antal Árpád András, primar, Kulcsár 
Tünde, secretar, Veress Ildikó, director executiv, în calitate de 
concedent, pe de o parte şi 

2. S.C TEGA S.A Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul 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 Sfântu 
Gheorghe, reprezentat prin director general ing.Tóth-Birtan Csaba şi 
Szabó Csilla director economic în calitate de concesionar. 

 
În baza H.C.L. nr. _____/2010, se încheie prezentul Act adiţional, care 

modifică Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului public al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, la 
Contractul de concesiune nr.4380/1998, astfel: 

 
I. Mijloacele fixe concesionate de către S.C. Tega S.A. Sfântu 

Gheorghe prin Contractul de concesiune nr. 4380/1998 şi trecute în 
domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe  în baza H.C.L. nr. 
______/2010, identificate în anexa nr.1 la actul adiţional, vor fi casate prin 
grija concesionarului, în condiţiile legii.  

 



II. Suprafaţa locurilor publice de desfacere mărfuri ”Piaţa Ciucului” şi 
“Piaţa Narciselor”, se modifică, după cum urmează: 

- Piaţa Ciucului se reduce la  o suprafaţă de 23 mp; 
- Piaţa Narciselor se reduce la o suprafaţă de 54 mp. 

 
III. După efectuarea de către concesionarul S.C. Tega S.A. a procedurii 

de casare a mijloacelor  fixe identificate prin anexa nr.1 şi ca urmare a 
întocmirii procesului-verbal nr. 46163/01.10.2010, lista mijloacelor fixe 
aparţinând domeniului public concesionate societăţii, anexă la contractul de 
concesiune se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul Act adiţional.  
  

IV. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul Act adiţional. 
 

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate; 
Încheiat şi semnat azi, _________ 2010, în două exemplare originale, 

câte unul pentru fiecare parte contractantă. 
 
 
CONCEDENT     CONCESIONAR 

Consiliul Local al Municipiului                S.C. TEGA S.A. 
           Sfântu Gheorghe                                              Sfântu Gheorghe 

 
 
 primar,        director general,  
Antal Árpád András             Tóth-Birtan Csaba 
 
 
 secretar,       director economic, 

               Kulcsár Tünde            Szabó Csilla 
 
   
     director executiv, 
        Veress Ildikó 


