
Anexă la H.C.L. nr. 179/2012 
 

ACT ADIŢIONAL 
nr. 1/ 2012 

la Contractul de management nr. 41.987/2011, încheiat cu domnul Bocsárdi 
László, managerul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe 

 
Părţile contractante: 
1. Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Sfântu 

Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, reprezentat prin domnul 
Antal Árpád András, Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe 

şi 
2. Domnul Bocsárdi László, domiciliat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 

Nicolae Iorga, nr. 20, bloc nr. 34, scara D, etajul III, apartamentul 11, posesor al 
buletinului de identitate seria KV, nr. 083572, cod numeric personal: 
1581006190699, în calitate de manager al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu 
Gheorghe, 
 
 În baza prevederilor art.11 şi art. 21 din Contractul de management nr. 
41.987/2011, şi a Hotărârii nr. ______/2012 a Consiliului Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe, de comun acord au convenit închierea prezentului act adiţional, 
cu respectarea următoarelor clauze: 

1. Alineatul (2) lit. k al articolul 6 va avea următorul cuprins: 
“ k) să pună la dispoziţia Autorităţii sala mare a Teatrului, în mod gratuit şi 

să asigure participarea efectivă, în mod gratuit, a personalului tehnic şi de deservire 
al Teatrului <Tamási Áron> Sfântu Gheorghe, la diferite evenimente organizate de 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe (15 Martie, 1 Iunie, Zilele Sfântu 
Gheorghe, Zilele Culturii Maghiare, concerte simfonice şi alte manifestări cultural – 
educative, şi altele asemenea), pe baza unor înţelegeri prealabile, realizate cu 2 luni 
înainte de desfăşurarea evenimentului respectiv”; 

2. La alineatul (2) al articolului 6 după litera k, se introduce o nouă literă, 
litera k^1, cu următorul cuprins: 

“ k^1 Teatrul de păpuşi “Cimborák” va prezenta anual, în cadrul Zilei de 1 
iunie, câte un spectacol cultural-educativ-distractiv din repertoriul stagiunii 
respective, adecvat copiilor şi elevilor”; 

3. Obiectivele, lista programelor şi proiectelor culturale minimale, precum şi 
criteriile de performanţă ale managementului Teatrului “Tamási Áron” Sfântu 
Gheorghe pe anul 2012, sunt prezentate în anexa la prezentul Act adiţional din care 
face parte integrantă. 

4.  Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate. 
 
Actul adiţional nr. 1/2012 s-a redactat şi semnat în două exemplare originale, 

şi face parte integrantă din Contractul de management nr. 41.987/2011 încheiat cu 
domnul Bocsárdi László, managerul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe. 

 
Data:................. 
 

Primar,                                          Manager, 
                             ANTAL Árpád András                     BOCSÁRDI László 
 


