


Anexa nr. 2 la H.C.L nr. 236/2012 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 2/2012 

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 566/2005,  
CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE 

 
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 
1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, 

cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, jud. 
Covasna; CIF:4404605, prin primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS, în calitate de 
Concedent, pe o parte şi 

2. S.C. NEVODENT S.R.L. Sfântu Gheorghe, str. Umbrei nr. 3, bloc 
7/A/8, nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului Covasna J/14/85/2007; CIF 
21099862, reprezentată legal prin asociat unic şi administrator dr. Vornehm 
Noemi,  

în temeiul H.C.L. nr............../2012, au convenit modificarea Contractului de 
concesiune nr. 566/2005, astfel: 

Art. 1. Se modifică art. 2.1., care va avea următorul cuprins: 
„ 2.1. Obiectul Contractului de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului 

în care funcţionează cabinetul medical de familie, situat în Sfântu Gheorghe, strada 
Kós Károly, nr. 78, format din ...  încăperi, în suprafaţă totală de .... mp, conform 
Schiţei spaţiului (anexa nr. 1 la prezentul Act adiţional), respectiv Tabelului 
spaţiilor (anexa nr. 2 la prezentul Act adiţional), care constituie părţi integrante din 
Contractul de concesiune.” 

Art. 2. Se modifică art. 2.2., care va avea următorul cuprins: 
„ 2.2. Predarea - primirea obiectului concesiunii se va face prin proces verbal 

(având la bază inventarul bunurilor), anexa nr. 3 la actul adiţional, până la data de 
........... 2012. 

Art. 3. Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate. 
 
Prezentul Act adiţional s-a încheiat azi ......... 2012, în două exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
                       Concedent,                                             Concesionar, 

      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI            
                     SFÂNTU GHEORGHE,                       S.C. NEVODENT S.R.L. 
          prin                                         SFÂNTU GHEORGHE 
                                  PRIMAR,                                                     prin 
                 ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS                           ADMINISTRATOR, 
               Dr. VORNEHM NOEMI 
                               SECRETAR, 
                       KULCSÁR  TÜNDE 
 
  DIRECTOR EXECUTIV, 
                         VERESS  ILDIKÓ 
             
             Vizat din punct de vedere juridic, 

 
  

 



Anexa nr. 3 la HCL nr. 236/2012 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 2/2012 

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 567/2005 
 
 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 
1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, 

cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, jud. 
Covasna; CIF:4404605, prin primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS, în calitate de 
Concedent, pe o parte şi 

2. Dr. BALOGH DARKÓ VERONIKA, domiciliată în 
____________________; CNP __________, medic, titular al cabinetului medical, 
cu sediul social în Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly, înregistrat la Registrul unic al 
cabinetelor medicale de familie sub nr. 568.431 din 30.06.1999; cod fiscal 
________________, având contul deschis la ____________________, în calitate de 
concesionar, pe de altă parte, 

în temeiul H.C.L. nr............../2012, au convenit modificarea Contractului de 
concesiune nr. 567/2005, astfel: 

Art. 1.  Se modifică art. 2.1., care va avea următorul cuprins: 
„ 2.1. Obiectul Contractului de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului 

în care funcţionează cabinetul medical de familie, situat în Sfântu Gheorghe, strada 
Kós Károly nr. 78, format din ...  încăperi, în suprafaţă totală de .... mp, conform 
Schiţei spaţiului (anexa nr. 1 la prezentul Act adiţional), respectiv Tabelului 
spaţiilor (anexa nr. 2 la prezentul Act adiţional), care constituie părţi integrante din 
Contractul de concesiune.” 

Art. 2. Se modifică art. 2.2., care va avea următorul cuprins: 
„ 2.2. Predarea - primirea obiectului concesiunii se va face prin proces verbal 

(având la bază inventarul bunurilor), anexa nr. 3 la actul adiţional, până la data de 
........... 2012” 

Art. 3. Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate. 
 
Prezentul Act adiţional s-a încheiat azi ......... 2012, în două exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
                       Concedent,                                                   Concesionar, 

      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI            
                     SFÂNTU GHEORGHE,                          prin                                          
                                  PRIMAR,                                DR. BALOGH DARKÓ 
VERONIKA       
                 ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS                            
                
                               SECRETAR, 
                       KULCSÁR  TÜNDE 
 
  DIRECTOR EXECUTIV, 
                         VERESS  ILDIKÓ 
             
             Vizat din punct de vedere juridic, 
 



Anexa nr. 4 la HCL nr. 236/2012 
 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 2/2012 
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 568/2005 

 
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 
1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, 

cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, jud. 
Covasna; CIF:4404605, prin primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS, în calitate de 
Concedent, pe o parte şi 

2. Dr. KORDA ELENA, domiciliată în ________________________;  
CNP ________________, medic, titular al cabinetului medical, cu sediul social în 
Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly, înregistrat la Registrul unic al cabinetelor 
medicale de familie sub nr. 567.277 din 30.06.1999; cod fiscal______________, 
având contul deschis la _______________, în calitate de concesionar, pe de altă 
parte, 

în temeiul H.C.L. nr............../2012, au convenit modificarea Contractului de 
concesiune nr. 567/2005, astfel: 

Art. 1. Se modifică art. 2.1., care va avea următorul cuprins: 
„ 2.1. Obiectul Contractului de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului 

în care funcţionează cabinetul medical de familie, situat în Sfântu Gheorghe, strada 
Kós Károly nr. 78, format din ...  încăperi, în suprafaţă totală de .... mp, conform 
Schiţei spaţiului (anexa nr. 1 la prezentul Act adiţional), respectiv Tabelului 
spaţiilor (anexa nr. 2 la prezentul Act adiţional), care constituie părţi integrante din 
Contractul de concesiune.” 

Art. 2. Se modifică art. 2.2., care va avea următorul cuprins: 
„ 2.2. Predarea - primirea obiectului concesiunii se va face prin proces verbal 

(având la bază inventarul bunurilor), anexa nr. 3 la actul adiţional, până la data de 
........... 2012” 

Art. 3. Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate. 
 
Prezentul Act adiţional s-a încheiat azi ......... 2012, în două exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
                       Concedent,                                                   Concesionar, 

      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI            
                     SFÂNTU GHEORGHE,                          prin                                          
                                  PRIMAR,                                          DR. KORDA ELENA       
                 ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS                            
                
                               SECRETAR, 
                       KULCSÁR  TÜNDE 
 
  DIRECTOR EXECUTIV, 
                         VERESS  ILDIKÓ 
             
             Vizat din punct de vedere juridic, 

 
 
 



Anexa nr. 5 la HCL nr. 236/2012 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 2/2012 

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 569/2005 
 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE: 
1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE, 

cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna; 
CIF:4404605, prin primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS, în calitate de Concedent, 
pe o parte şi 

2. Dr. SZŐKE ECATERINA, domiciliată în ________________________; 
CNP ______________ medic titular al cabinetului medical, cu sediul social în 
Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly, înregistrat la Registrul unic al cabinetelor 
medicale de familie sub nr. 567.197 din 30.06.1999; cod fiscal ___________, având 
contul deschis la _________________, în calitate de concesionar, pe de altă parte, 

în temeiul H.C.L. nr............../2012, au convenit modificarea Contractului de 
concesiune nr. 567/2005, astfel: 

Art. 1. Se modifică art. 2.1., care va avea următorul cuprins: 
„ 2.1. Obiectul Contractului de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului 

în care funcţionează cabinetul medical de familie, situat în Sfântu Gheorghe, strada 
Kós Károly nr. 78,  format din ...  încăperi, în suprafaţă totală de .... mp, conform 
Schiţei spaţiului (anexa nr. 1 la prezentul Act adiţional), respectiv Tabelului 
spaţiilor (anexa nr. 2 la prezentul Act adiţional), care constituie părţi integrante din 
Contractul de concesiune.” 

Art. 2. Se modifică art. 2.2., care va avea următorul cuprins: 
„ 2.2. Predarea - primirea obiectului concesiunii se va face prin proces verbal 

(având la bază inventarul bunurilor), anexa nr. 3 la actul adiţional, până la data de 
........... 2012” 

Art. 3. Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate. 
 
Prezentul Act adiţional s-a încheiat azi ......... 2012, în două exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 
                       Concedent,                                                   Concesionar, 

      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI            
                     SFÂNTU GHEORGHE,                          prin                                          
                                  PRIMAR,                                     DR.  SZŐKE ECATERINA       
                 ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS                            
                
                               SECRETAR, 
                       KULCSÁR  TÜNDE 
 
  DIRECTOR EXECUTIV, 
                         VERESS  ILDIKÓ 
             
             Vizat din punct de vedere juridic, 
 
 
 
 
 


