
Anexa 1 la H.C.L. nr. 351/2017 
 

ACT ADIŢIONAL NR.1/2017 
 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE 

Nr. 40839/26.08.2014 
   
 

  1.PĂRTILE CONTRACTANTE:  
1.1. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, prin ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS, 

primar, cu sediul în, municipiul Sfântu Gheorghe str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, în calitate 
de comodant pe de o parte,  

1.2. UNIVERSITATEA SAPIENTIA, cu sediul în municipiul Cluj Napoca, str. 
Matei Corvin , nr.4, jud. Cluj, reprezentat prin rector, Prof. Dr. Dávid László în calitate 
de comodatar,  pe de altă parte 

În temeiul H.C.L. nr. ____/2017, de comun acord au convenit încheierea 
prezentului act adiţional; 

 
Art. I. La art. 5.2 Obligaţiile comodantului se întroduce o nouă literă, litera d 

care va avea următorul cuprins:  
„d) să contribuie cu piatră cubică în cantitate de 195 mp, pentru realizarea 

amenajării unui spaţiu prin pavare pentru funcţionalitatea investiţiei prevăzut în art. 5.4 
lit. o.” 

Art. II. La art. 5.4 Obligaţiile comodatarului se introduc două litere, literele o 
şi p care vor avea următorul cuprins: 

„o) să amenajeze pe cheltuiala proprie în incinta Centrului de Studiu în condiţiile 
legii, un pilon al Bazei Didactico-Experimentale care va cuprinde următoarele segmente:  

 - o suprafaţă de aprox. 250 mp teren arabil în care vor fi înfiinţate loturi 
demonstrative de specii de plante de cultură; 

 - un solar/seră cu climat semicontrolat cu suprafaţă de aprox 50 mp; 
 - o suprafaţă de aprox. 250 mp teren înfiinţată cu culturi staţionare din domeniul 

horticol; 
 p) în termen de 15 zile de la finalizarea investiţiei prevăzut în art. 5.4,lit. o să 

prezinte un raport comodantului cu privire la modul de realizare a lucrărilor şi să restituie 
municipiului Sfântu Gheorghe cantitatea de piatră cubică rămasă neutilizată. ” 

Art III. – Restul clauzelor contractuale rămân valabile.  
 
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte. 
 
          COMODANT                      COMODATAR 

     MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE                UNIVERSITATEA SAPIENTIA 
     
                     PRIMAR      RECTOR 
      ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS                   Prof. Dr. ing. Dávid László 

 
             SECRETAR 
      KULCSÁR TÜNDE  
        

   Vizat din punct de vedere juridic 


