
Anexa nr. 2 la HCL nr. 312/2017 
    

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 57.998/2012 

 
 
Cap. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Municipiul Sfântu Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr.2, 
reprezentat de dl. Antal Árpád András - primar şi d-na Kulcsár Tünde-Ildikó - secretar, în 
calitate de concedent, pe de o parte, şi 
Gyerő Melinda, cu domiciliul în ______________________, Judeţul _______ identificat 
prin act de identitate ____., seria __, nr. _________ eliberat de _______________, la data 
de ____________ având CNP _________________, în calitate de concesionar. 
 
În baza HCL nr. _________/2017 au convenit încheierea prezentului act adiţional la 
Contractul de concesiune nr. 57.998/2012, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 octombrie 2017, până la data de 30 septembrie 2022. 
Art. 2. – Alineatul (3) al articolului 4 din Capitolul V. ”Modalitatea de plată”, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
“(3) După 90 de zile consecutive de neplată contractul se consideră reziliat de drept, 
potrivit cap. VII, fără alte formalităţi intervenţia instanţelor judecătoreşti, din partea 
concedentului care va trece la recuperarea debitelor restante, în condiţiile legii.” 
Art. 3. – Liniuţa 3 a articolului 6 al Capitolului VI. ”Obligaţiile părţilor”, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
”Art. 6. - Concesionarul se obligă: 
- să respecte prevederile H.C.L. nr. 241/2013, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;” 
 
 
Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate. 

 
 Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru 
fiecare parte, azi __________/2017. 
 
 
         C O N C E D E N T         C O N C E S I O N A R  
      PRIMAR                           
              Antal Árpád András              Gyerő Melinda 

 
                SECRETAR 
                Kulcsár Tünde-Ildikó 
 

 
 
Redactat 
Șef birou 
Tamás Tünde/2expl. 
 



Anexa nr. 3 la HCL nr. 312/2017 
 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 57.993/2012 

 
 
 
Cap. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Municipiul Sfântu Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr.2, 
reprezentat de dl. Antal Árpád András - primar şi d-na Kulcsár Tünde-Ildikó - secretar, în 
calitate de concedent, pe de o parte, şi 
Módi Gedő András, cu domiciliul în ________________________________, Judeţul 
______________ identificat prin act de identitate ______, seria _____, nr. _______ 
eliberat de ________________________, la data de ______________ având CNP 
____________________, în calitate de concesionar. 
 
În baza HCL nr. _________/2017 au convenit încheierea prezentului act adiţional la 
Contractul de concesiune nr. 57993/2012, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 octombrie 2017, până la data de 30 septembrie 2022. 
Art. 2. – Alineatul (3) al articolului 4 din Capitolul V. ”Modalitatea de plată”, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
“(3) După 90 de zile consecutive de neplată contractul se consideră reziliat de drept, 
potrivit cap. VII, fără alte formalităţi intervenţia instanţelor judecătoreşti, din partea 
concedentului care va trece la recuperarea debitelor restante, în condiţiile legii.” 
Art. 3. – Liniuţa 3 a articolului 6 al Capitolului VI. ”Obligaţiile părţilor”, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
”Art. 6. - Concesionarul se obligă: 
- să respecte prevederile H.C.L. nr. 241/2013, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;” 
 
 
Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate. 

 
 Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru 
fiecare parte, azi __________/2017. 
 
 
 
         C O N C E D E N T         C O N C E S I O N A R  
      PRIMAR                           
              Antal Árpád András              Módi Gedő András 

 
                SECRETAR 
                Kulcsár Tünde-Ildikó 

 
 

Redactat 
Șef birou 

Tamás Tünde/2expl 



Anexa nr. 4 la HCL nr. 312/2017 
 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 57.991/2012 
 
 
 
Cap. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Municipiul Sfântu Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr.2, 
reprezentat de dl. Antal Árpád András - primar şi d-na Kulcsár Tünde-Ildikó - secretar, în 
calitate de concedent, pe de o parte, şi 
Varga Ștefan, cu domiciliul în _______________________, judeţul ___________, 
___________________________ identificat prin act de identitate ___, seria ___, nr. 
_______ eliberat de ________________, la data de ______________având CNP 
_______________________, în calitate de concesionar. 
 
În baza HCL nr. _________/2017 au convenit încheierea prezentului act adiţional la 
Contractul de concesiune nr. 57991/2012, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 octombrie 2017, până la data de 30 septembrie 2022. 
Art. 2. – Alineatul (3) al articolului 4 din Capitolul V. ”Modalitatea de plată”, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
“(3) După 90 de zile consecutive de neplată contractul se consideră reziliat de drept, 
potrivit cap. VII, fără alte formalităţi intervenţia instanţelor judecătoreşti, din partea 
concedentului care va trece la recuperarea debitelor restante, în condiţiile legii.” 
Art. 3. – Liniuţa 3 a articolului 6 al Capitolului VI. ”Obligaţiile părţilor”, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
”Art. 6. - Concesionarul se obligă: 
- să respecte prevederile H.C.L. nr. 241/2013, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;” 
 
 
Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate. 

 
 Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru 
fiecare parte, azi __________/2017. 
 

 
 
         C O N C E D E N T         C O N C E S I O N A R  
      PRIMAR                           
              Antal Árpád András              Varga Ștefan 

 
                SECRETAR 
                Kulcsár Tünde-Ildikó 

 
Redactat 
Șef birou 

Tamás Tünde/2expl 



Anexa nr. 5 la HCL nr. 312/2017 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 57.996/2012 

 
 
Cap. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Municipiul Sfântu Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr.2, 
reprezentat de dl. Antal Árpád András - primar şi d-na Kulcsár Tünde-Ildikó - secretar, în 
calitate de concedent, pe de o parte, şi 
Luppinger Attila-Eduard, cu domiciliul în ________________________________, 
Judeţul __________ identificat prin act de identitate _____, seria ____, nr. _______ 
eliberat de _______________________________, la data de ______________având CNP 
__________________________, în calitate de concesionar. 
 
În baza HCL nr. _________/2017 au convenit încheierea prezentului act adiţional la 
Contractul de concesiune nr. 57996/2012, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 octombrie 2017, până la data de 30 septembrie 2022. 
Art. 2. – Alineatul (3) al articolului 4 din Capitolul V. ”Modalitatea de plată”, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
“(3) După 90 de zile consecutive de neplată contractul se consideră reziliat de drept, 
potrivit cap. VII, fără alte formalităţi intervenţia instanţelor judecătoreşti, din partea 
concedentului care va trece la recuperarea debitelor restante, în condiţiile legii.” 
Art. 3. – Liniuţa 3 a articolului 6 al Capitolului VI. ”Obligaţiile părţilor”, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
”Art. 6. - Concesionarul se obligă: 
- să respecte prevederile H.C.L. nr. 241/2013, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;” 
 
 
Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate. 

 
 Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru 
fiecare parte, azi __________/2017. 
 
 
 

 
 
         C O N C E D E N T         C O N C E S I O N A R  
      PRIMAR                           
              Antal Árpád András             Luppinger Attila-Eduard 

 
                SECRETAR 
                Kulcsár Tünde-Ildikó 

 
Redactat 
Șef birou 

Tamás Tünde/2expl 



Anexa nr. 6 la HCL nr. 312/2017 
 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 58.002/2012 
 
 
Cap. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Municipiul Sfântu Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, 
reprezentat de dl. Antal Árpád András - primar şi d-na Kulcsár Tünde-Ildikó - secretar, în 
calitate de concedent, pe de o parte, şi 
CARITAS Sucursala Sfântu Gheorghe, cu domiciliul în Municipiul Sfântu Gheorghe, 
judeţul Covasna, str. Kós Károly, nr. 11, Judeţul Covasna înregistrat la Oficiul Registrului 
Comerțului sub nr. ________________, având CUI 5502431, reprezentat prin directorul 
Varga Csaba, în calitate de concesionar. 
 
În baza HCL nr. _________/2017 au convenit încheierea prezentului act adiţional la 
Contractul de concesiune nr. 58.002/2012, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 octombrie 2017, până la data de 30 septembrie 2022. 
Art. 2. – Alineatul (3) al articolului 4 din Capitolul V. ”Modalitatea de plată”, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
“(3) După 90 de zile consecutive de neplată contractul se consideră reziliat de drept, 
potrivit cap. VII, fără alte formalităţi intervenţia instanţelor judecătoreşti, din partea 
concedentului care va trece la recuperarea debitelor restante, în condiţiile legii.” 
Art. 3. – Liniuţa 3 a articolului 6 al Capitolului VI. ”Obligaţiile părţilor”, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
”Art. 6. - Concesionarul se obligă: 
- să respecte prevederile H.C.L. nr. 241/2013, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;” 
 
 
Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate. 

 
 Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru 
fiecare parte, azi __________/2017. 
 

 
 
         C O N C E D E N T         C O N C E S I O N A R  
      PRIMAR                           
              Antal Árpád András              CARITAS 

 
                SECRETAR      Director 
                Kulcsár Tünde-Ildikó     Varga Csaba 

 
 

Redactat 
Șef birou 

Tamás Tünde/2expl 



Anexa nr. 7 la HCL nr. 312/2017 
 
 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 58.000/2012 
 
Cap. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Municipiul Sfântu Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr.2, 
reprezentat de dl. Antal Árpád András - primar şi d-na Kulcsár Tünde-Ildikó - secretar, în 
calitate de concedent, pe de o parte, şi 
OTP BANK ROMÂNIA S.A., cu domiciliul în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul 
Covasna, str. 1 Decembrie 198, nr. 9 (corpII), Judeţul Covasna înregistrat la Oficiul 
Registrului Comerțului sub nr. J14/501/2005, având CUI 18094130, reprezentată prin 
directorul Lukács Réka, în calitate de concesionar. 
 
În baza HCL nr. _________/2017 au convenit încheierea prezentului act adiţional la 
Contractul de concesiune nr. 58.000/2012, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 octombrie 2017, până la data de 30 septembrie 2022. 
Art. 2. – Alineatul (3) al articolului 4 din Capitolul V. ”Modalitatea de plată”, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
“(3) După 90 de zile consecutive de neplată contractul se consideră reziliat de drept, 
potrivit cap. VII, fără alte formalităţi intervenţia instanţelor judecătoreşti, din partea 
concedentului care va trece la recuperarea debitelor restante, în condiţiile legii.” 
Art. 3. – Liniuţa 3 a articolului 6 al Capitolului VI. ”Obligaţiile părţilor”, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
”Art. 6. - Concesionarul se obligă: 
- să respecte prevederile H.C.L. nr. 241/2013, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;” 
 
 
Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate. 

 
 Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru 
fiecare parte, azi __________/2017. 
 
 
 

 
 
         C O N C E D E N T         C O N C E S I O N A R  
      PRIMAR                          OTP BANK  
              Antal Árpád András              Lukács Réka 

 
                SECRETAR 
                Kulcsár Tünde-Ildikó 

 
Redactat 
Șef birou 

Tamás Tünde/2expl 



Anexa nr. 8 la HCL nr. 312/2017 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 57.999/2012 

 
 
Cap. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
Municipiul Sfântu Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr.2, 
reprezentat de dl. Antal Árpád András - primar şi d-na Kulcsár Tünde-Ildikó - secretar, în 
calitate de concedent, pe de o parte, şi 
IMPORT-EXPORT VERCOM S.R.L. cu domiciliul în Municipiul Sfântu Gheorghe, 
judeţul Covasna, str. Mikes Kelemen nr. 19/A, Judeţul Covasna înregistrat la Oficiul 
Registrului Comerțului sub nr. J14/714/1991, având CUI 547688, reprezentată prin 
administratorul Szároz Zoltán, în calitate de concesionar. 
 
În baza HCL nr. _________/2017 au convenit încheierea prezentului act adiţional la 
Contractul de concesiune nr. 57.999/2012, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 octombrie 2017, până la data de 30 septembrie 2022. 
Art. 2. – Alineatul (3) al articolului 4 din Capitolul V. ”Modalitatea de plată”, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
“(3) După 90 de zile consecutive de neplată contractul se consideră reziliat de drept, 
potrivit cap. VII, fără alte formalităţi intervenţia instanţelor judecătoreşti, din partea 
concedentului care va trece la recuperarea debitelor restante, în condiţiile legii.” 
Art. 3. – Liniuţa 3 a articolului 6 al Capitolului VI. ”Obligaţiile părţilor”, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
”Art. 6. - Concesionarul se obligă: 
- să respecte prevederile H.C.L. nr. 241/2013, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;” 
 
 
Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate. 

 
 Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru 
fiecare parte, azi __________/2017. 
 

 
 
         C O N C E D E N T                 C O N C E S I O N A R  
      PRIMAR                                IMPORT-EXPORT VERCOM
  
              Antal Árpád András               

          Szároz Zoltán 
                SECRETAR 
                Kulcsár Tünde-Ildikó 

 
 
 

Redactat 
Șef birou 

Tamás Tünde/2exp 
 


