
  Anexa la HCL nr. 65/2011 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2011 
 

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, , 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, reprezntat 
prin director general ing.Tóth-Birtan Csaba şi Vajna Kinga director economic în calitate 
de concesionar. 

În baza H.C.L. nr. .............../2011 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; 

Art. 1. - Inventarul mijloacelor fixe aparţinând domeniului public al municipiului 
Sfântu Gheorghe concesionate către .S.C TEGA S.A. Sfântu Gheorghe în baza 
contractului nr. 4380/1998, se modifică şi se completetază ca urmare a realizării 
următoarelor investiţii: 

 
1. la nr. de inventar TG8042A: extindere şi modernizare sediu administraţia pieţelor 

în valoare de 20.500 lei, Piaţa Centrală. 
2. nr. de inventar TG8043: modernizare clădire spaţii de cazare şi depozitare în 

valoare de 17.499,19 lei, Piaţa Centrală. 
 

Art. 2. - Ca urmare a modificărilor prevăzute la art. 1, anexa nr. 1 la contract se va 
înlocui cu anexa la prezentul act adiţional din care face parte integrantă. 
 

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate; 
Încheiat şi semnat astăzi __________2011, în două exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare parte. 
 

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

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

 
 secretar,       director economic, 

               Kulcsár Tünde           Vajna Kinga 






