
 Anexă la HCL nr. 58/2014 
Municipiul Sfântu Gheorghe Nr. __________/2014 
 
Asociaţia MÍVES. __________/2014  
 

 
ACT ADIŢIONAL NR.1/2014 

la contractul de parteneriat nr. 3489/14.05.2002 
 

 
 

Cap. I. Părţile contractante: 
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu 

Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul 
Covasna, cod fiscal __________, nr. cont _______________________ deschis la Trezoreria 
municipiului Sfântu Gheorghe, reprezentată prin dl. Antal Árpád-András, în calitate de 
primar,  
şi 

ASOCIAŢIA MÍVES, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 
5/A, judeţul Covasna, cod fiscal 14524323/21.03.2002 reprezentat prin Tóth-Birtan Krisztina,  

în baza HCL nr. ______ /2014, încheie prezentul act adiţional cu respectarea 
următoarelor clauze: 

Articol Unic. - Se modifică CAP. III “Contribuţia Părţilor” al Contractului de 
parteneriat nr. 3489/14.05.2002 şi va avea următorul cuprins: 

“a) Consiliul local contribuie cu dreptul de folosinţă asupra spaţiilor din imobilul 
situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 5/A, domeniu privat al municipiului 
Sfântu Gheorghe, evidenţiat în C.F. nr. 25380 Sfântu Gheorghe, nr. top. 232/1/d/2/1/1, 
232/1/d/2/1/2, 232/1/f, 233/2/1/1/1, Cad. C1 nr. top. 232/1/d/2/1/1, 232/1/d/2/1/2, 232/1/f, 
233/2/1/1/1, identificate în anexa la prezentul act adiţional. 

b) începând cu anul 2014, cota de participare a municipiului Sfântu Gheorghe va fi de 
15000 lei cu titlu de subvenţionare, destinat funcţionării Centrului Meşteşugăresc de Artă şi 
Marketing.” 
 

Prezentul act aditional s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte contractantă.  
 
 
 
      MUNICIPIUL             ASOCIAŢIA”MÍVES” 
SFÂNTU GHEORGHE 

Primar         Preşedinte 
Antal Árpád-András   
………………………………. …………………………..     Tóth-Birtan Krisztina  
   Director executiv 
      Veress Ildikó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă la Actul adiţional nr. 1/2014. 

 

SITUAŢIA 

suprafeţelor din imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, 

str. Kós Károly nr. 5/A, atribuit în folosinţa 

ASOCIAŢIEI MÍVES: 

 

 

Corpul de Clădire I. 

- suprafaţa utilă        45,63 mp 

- suprafaţa anexe (anexa 3,4)                  20,36 mp 

- suprafaţa de teren folosit în exclusivitate     286,46 mp 

- cota parte din teren folosit în comun (24,59% din 109,32 mp.)  26,88 mp 

 

Corpul de Clădire II. 

- suprafaţa utilă        46,92mp 

- cota parte din teren folosit în comun (25,28% din 109,32 mp.)  27,64 mp 

Corpul de Clădire IV. la parter şi mansardă 

- suprafaţa utilă (la parter 68,00 mp., la mansardă, 122,25 mp)  190,25 mp 

- cota parte din părţile de uz comun la parter (90,02% din 144,70 mp.) 130,26 mp 

compus din : Sala mare, birouri, hol de intrare, grup sanitar, casa scării 

- părţile de uz comun la mansardă (100% din 12,25 mp.)   12,25 mp 

format din hol de acces 

TOTAL:  786,65 mp 

 
 
 
 
 

 


