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Nr. înreg. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE ________/__________ 
Nr. înreg. TEGA SA ___________/__________ 
 

ACT ADIŢIONAL NR.1/2017 LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR. 
8206/15.02.2017 

 
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE  
1.1. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu 

Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, tel. 0267-316957, fax 
0267351781, având cod fiscal 4404605, cont IBAN ______________________, deschis la 
Trezoreria Sfântu Gheorghe, reprezentat prin Antal Árpád-András, în calitate de primar şi Veress 
Ildikó director executiv, în calitate de asociat I., 

 şi 
1.2. TEGA SA cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Crângului, nr. 1, jud. Covasna, 

înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. J14/295/1996, având CUI RO8670570, având cont nr. 
__________________________________, deschis la ___________________________, 
reprezentat prin Máthé László – director general, în calitate de asociat II., 

având în vedere H.C.L. nr. ____/2017 privind aprobarea încheierii actului adiţional la 
contractul de asociere nr. 8206/15.02.2017 încheiat între Mun. Sfântu Gheorghe şi TEGA S.A. în 
vederea organizării Târgului producătorilor şi meşteşugarilor şi Târgului de flori şi grădinărit în 
mun. Sfântu Gheorghe, 

de comun acord, au convenit să încheie prezentul act adiţional cu respectarea următoarelor 
clauze: 

 
ART. 1. Se modifică perioada de organizare a Târgurilor producătorilor şi meşteşugrilor 

astfel, art. 2.1 al Contractului de asociere nr. 8206/15.02.2017 va avea următorul conţinut: 
„2.1. Părţile contractante organizează în comun Târgul producătorilor şi meşteşugrilor, în 

perioada martie-decembrie în fiecare prima sâmbătă-duminică a lunii, respectiv Târgul de flori şi 
grădinărit în perioada mai – sfârşitul lunii octombrie.”  

 
ART. 2. Toate celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate. 
 
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă şi conţine o anexă care face parte integrantă din acesta. 
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