
Anexa nr. 2 la HCL nr. 41/2017 
     

 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 20205/2012 

 
 
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 
Şerban Gerda, cu domiciliul în ___________________________, identificat prin act de 
identitate __________________ 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. 20205/2012, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 martie 2017, până la data de 28 februarie 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 4 a articolul 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; 
Art. 4. – Liniuţa 6 a articolului 7 al Capitolul VII. ”Încetarea contractului de concesiune”, 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
” în cazul rezilierii contractului pe motivul nerespectării obligaţiilor contractuale de 
concesionar, acesta va fi ţinut la plata unei despăgubiri constând într-o sumă echivalentă cu 
redevenţa datorată pe o perioadă de 3 (trei) luni, concedentul având dreptul de a trece în 
condiţiile legii la recuperarea debitelor restante până la data rezilierii şi a despăgubirilor 
stabilite, respectiv de a trece la desfiinţarea construcţiei pe cheltuiala concesionarului. ” 
 
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                           Şerban Gerda 
              Antal Árpád-András               

 
              SECRETAR 
             Kulcsár Tünde-Ildikó 
 
 
 



Anexa nr. 3 la HCL nr. 41/2017 

 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 14460/2016 

 
 
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  
Imre Todor-Csaba cu domiciliul _____________________________________, act de 
identitate posesor ______________________, 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. 14460/2016, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 martie 2017, până la data de 28 februarie 2022. 
 
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                                    Imre Todor-Csaba 
              Antal Árpád-András               

 
 
 
 

           SECRETAR 
         Kulcsár Tünde-Ildikó 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Anexa nr. 4 la HCL nr. 41/2017 

 
 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 33485/2012 

 
 
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 
Veres Gabriella, cu domiciliul în ____________________________, identificat prin act 
de identitate _____________________ 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. 33485/2012, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 martie 2017, până la data de 28 februarie 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 articolul 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; 
Art. 4. – Liniuţa 6 a articolului 7 al Capitolul VII. ”Încetarea contractului de concesiune”, 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
” în cazul rezilierii contractului pe motivul nerespectării obligaţiilor contractuale de 
concesionar, acesta va fi ţinut la plata unei despăgubiri constând într-o sumă echivalentă cu 
redevenţa datorată pe o perioadă de 3 (trei) luni, concedentul având dreptul de a trece în 
condiţiile legii la recuperarea debitelor restante până la data rezilierii şi a despăgubirilor 
stabilite, respectiv de a trece la desfiinţarea construcţiei pe cheltuiala concesionarului. ” 
 
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                          Veres Gabriella 
             Antal Árpád-András               

 
                SECRETAR 
                Kulcsár Tünde-Ildikó 

 
 



 
Anexa nr. 5 la HCL nr. 41/2017 

 
 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 33477/2012 

 
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  
Pál Attila-Szilveszter şi Katalin cu domiciliul în _____________________, act de 
identitate posesor ____________ nr. ________, eliberat de SPCLEP Sfântu Gheorghe, 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. 33477/2012, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 martie 2017, până la data de 28 februarie 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 articolul 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; 
Art. 4. – Liniuţa 6 a articolului 7 al Capitolul VII. ”Încetarea contractului de concesiune”, 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
”în cazul rezilierii contractului pe motivul nerespectării obligaţiilor contractuale de 
concesionar, acesta va fi ţinut la plata unei despăgubiri constând într-o sumă echivalentă cu 
redevenţa datorată pe o perioadă de 3 (trei) luni, concedentul având dreptul de a trece în 
condiţiile legii la recuperarea debitelor restante până la data rezilierii şi a despăgubirilor 
stabilite, respectiv de a trece la desfiinţarea construcţiei pe cheltuiala concesionarului. ” 
 
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                               Pál Attila-Szilveszter şi Katalin 
              Antal Árpád-András               

 
              SECRETAR 
            Kulcsár Tünde-Ildikó 
 
 
 



Anexa nr. 6 la HCL nr. 41/2017 
 

 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 33484/2012 

 
 

 
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  
Gocz Imre cu domiciliul ___________________________________, act de identitate 
posesor ________________, 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. 33484/2012, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 martie 2017, până la data de 28 februarie 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 articolul 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; 
Art. 4. – Liniuţa 6 a articolului 7 al Capitolul VII. ”Încetarea contractului de concesiune”, 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
” în cazul rezilierii contractului pe motivul nerespectării obligaţiilor contractuale de 
concesionar, acesta va fi ţinut la plata unei despăgubiri constând într-o sumă echivalentă cu 
redevenţa datorată pe o perioadă de 3 (trei) luni, concedentul având dreptul de a trece în 
condiţiile legii la recuperarea debitelor restante până la data rezilierii şi a despăgubirilor 
stabilite, respectiv de a trece la desfiinţarea construcţiei pe cheltuiala concesionarului. ” 
 
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                               Pál Attila-Szilveszter şi Katalin 
              Antal Árpád-András               

 
               SECRETAR 
              Kulcsár Tünde-Ildikó 

 
 



Anexa nr. 7 la HCL nr. 41/2017 
 
 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 33467/2012 
 
 
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  
Cabinet Stomatolgic Benedek Ágnes cu domiciliul în ____________________________, 
act de identitate posesor _________________, 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. 33467/2012, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 martie 2017, până la data de 28 februarie 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 4 a articolul 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; 
Art. 4. – Liniuţa 6 a articolului 7 al Capitolul VII. ”Încetarea contractului de concesiune”, 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
”în cazul rezilierii contractului pe motivul nerespectării obligaţiilor contractuale de 
concesionar, acesta va fi ţinut la plata unei despăgubiri constând într-o sumă echivalentă cu 
redevenţa datorată pe o perioadă de 3 (trei) luni, concedentul având dreptul de a trece în 
condiţiile legii la recuperarea debitelor restante până la data rezilierii şi a despăgubirilor 
stabilite, respectiv de a trece la desfiinţarea construcţiei pe cheltuiala concesionarului. ” 
 
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                                  Cabinet Stomatologic Benedek Ágnes 
             Antal Árpád-András               

 
             SECRETAR 
           Kulcsár Tünde-Ildikó 

 
 
 



Anexa nr. 8 la HCL nr. 41/2017 
 
 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 20201/2012 
 
 
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  
Grămada Claudiu Gabriel-Notar Public cu domiciliul în ____________________, act de 
identitate posesor _______________ 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. 20201/2012, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 martie 2017, până la data de 28 februarie 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 4 a articolul 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; 
Art. 4. – Liniuţa 6 a articolului 7 al Capitolul VII. ”Încetarea contractului de concesiune”, 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
”în cazul rezilierii contractului pe motivul nerespectării obligaţiilor contractuale de 
concesionar, acesta va fi ţinut la plata unei despăgubiri constând într-o sumă echivalentă cu 
redevenţa datorată pe o perioadă de 3 (trei) luni, concedentul având dreptul de a trece în 
condiţiile legii la recuperarea debitelor restante până la data rezilierii şi a despăgubirilor 
stabilite, respectiv de a trece la desfiinţarea construcţiei pe cheltuiala concesionarului. ” 
 
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                                  Grămada Claudiu Gabriel-Notar Public 
              Antal Árpád-András                    

 
               SECRETAR 
              Kulcsár Tünde-Ildikó 
 
 
 



Anexa nr. 9 la HCL nr. 41/2017 
 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 7026/2012 

 
 
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  
Lepeduş Ioan cu domiciliul în ______________________________, act de identitate 
posesor _______________ 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. 7026/2012, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 februarie 2017, până la data de 31 ianuarie 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 articolul 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; 
Art. 4. – Liniuţa 6 a articolului 7 al Capitolul VII. ”Încetarea contractului de concesiune”, 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
” în cazul rezilierii contractului pe motivul nerespectării obligaţiilor contractuale de 
concesionar, acesta va fi ţinut la plata unei despăgubiri constând într-o sumă echivalentă cu 
redevenţa datorată pe o perioadă de 3 (trei) luni, concedentul având dreptul de a trece în 
condiţiile legii la recuperarea debitelor restante până la data rezilierii şi a despăgubirilor 
stabilite, respectiv de a trece la desfiinţarea construcţiei pe cheltuiala concesionarului. ” 
 
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                                                    Lepeduş Ioan 
              Antal Árpád András                       

 
               SECRETAR 
              Kulcsár Tünde-Ildikó 

 
 
 

 
 



Anexa nr. 10 la HCL nr. 41/2017 

 
 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 14105/2012 

 
 
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  
Koczka Ágnes-Gizella cu domiciliul în _______________________, act de identitate 
posesor _____________ 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. 14105/2012, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 februarie 2017, până la data de 31 ianuarie 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 articolul 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; 
Art. 4. – Liniuţa 6 a articolului 7 al Capitolul VII. ”Încetarea contractului de concesiune”, 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
”în cazul rezilierii contractului pe motivul nerespectării obligaţiilor contractuale de 
concesionar, acesta va fi ţinut la plata unei despăgubiri constând într-o sumă echivalentă cu 
redevenţa datorată pe o perioadă de 3 (trei) luni, concedentul având dreptul de a trece în 
condiţiile legii la recuperarea debitelor restante până la data rezilierii şi a despăgubirilor 
stabilite, respectiv de a trece la desfiinţarea construcţiei pe cheltuiala concesionarului. ” 
 
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                                             Koczka Ágnes-Gizella 
              Antal Árpád-András                          

 
               SECRETAR 
              Kulcsár Tünde-Ildikó 

 

 



 
Anexa nr. 11 la HCL nr. 41/2017 

 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 14103/2012 

 
 
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  
Stamate Veronica şi Eugen-Dumitru, domiciliat în ________________________ act de 
identitate posesor _____________, 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. 14103/2012, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 februarie 2017, până la data de 31 ianuarie 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 4 a articolul 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; 
Art. 4. – Liniuţa 6 a articolului 7 al Capitolul VII. ”Încetarea contractului de concesiune”, 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
” în cazul rezilierii contractului pe motivul nerespectării obligaţiilor contractuale de 
concesionar, acesta va fi ţinut la plata unei despăgubiri constând într-o sumă echivalentă cu 
redevenţa datorată pe o perioadă de 3 (trei) luni, concedentul având dreptul de a trece în 
condiţiile legii la recuperarea debitelor restante până la data rezilierii şi a despăgubirilor 
stabilite, respectiv de a trece la desfiinţarea construcţiei pe cheltuiala concesionarului. ” 
 
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                                   Stamate Veronica şi Eugen-Dumitru 
            Antal Árpád-András                   

 
               SECRETAR 
              Kulcsár Tünde-Ildikó 
 
 
 



 
Anexa nr. 12 la HCL nr. 41/2017 

 
 
 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 
LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 7023/2012 

 
 
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  
Várhelyi Attila, cu domiciliul în _________________________, act de identitate posesor 
___________________, 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. 7023/2012, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 februarie 2017, până la data de 31 ianuarie 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 4 a articolul 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; 
Art. 4. – Liniuţa 6 a articolului 7 al Capitolul VII. ”Încetarea contractului de concesiune”, 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
”în cazul rezilierii contractului pe motivul nerespectării obligaţiilor contractuale de 
concesionar, acesta va fi ţinut la plata unei despăgubiri constând într-o sumă echivalentă cu 
redevenţa datorată pe o perioadă de 3 (trei) luni, concedentul având dreptul de a trece în 
condiţiile legii la recuperarea debitelor restante până la data rezilierii şi a despăgubirilor 
stabilite, respectiv de a trece la desfiinţarea construcţiei pe cheltuiala concesionarului. ” 
 
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                                                  Várhelyi Attila 
              Antal Árpád András                                 

 
               SECRETAR 
              Kulcsár Tünde-Ildikó 

 
 



Anexa nr. 13 la HCL nr. 41/2017 
 
 
 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 22374/2016 
 
 
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  
Bunta Orsolya, cu ________________________________________, prin act de 
identitate ________________________, 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. 22374/2016, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani până la 
data de 31 august 2021. 
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 articolul 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; 
Art. 4. – Liniuţa 6 l articolului 7 al Capitolul VII. ”Încetarea contractului de concesiune”, 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
”în cazul rezilierii contractului pe motivul nerespectării obligaţiilor contractuale de 
concesionar, acesta va fi ţinut la plata unei despăgubiri constând într-o sumă echivalentă cu 
redevenţa datorată pe o perioadă de 3 (trei) luni, concedentul având dreptul de a trece în 
condiţiile legii la recuperarea debitelor restante până la data rezilierii şi a despăgubirilor 
stabilite, respectiv de a trece la desfiinţarea construcţiei pe cheltuiala concesionarului. ” 
 
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                            Bunta Orsolya  

 
               SECRETAR 
              Kulcsár Tünde-Ildikó 

 
 
 



Anexa nr. 14 la HCL nr. 41/2017 
 
 

 
ACT ADIŢIONAL NR. 1/2017 

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 20203/2012 
 
 
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  
AQUARIS VERITAS S.R.L. cu domiciliul în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul 
Covasna, str. Ozunului, nr. 4, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J14/418/1994, având CUI 5732210 reprezentat prin administratorul Héjja Dezső, având 
CNP _______________________, în calitate de concesionar. 
 
În baza HCL nr. _____/2017 au convenit încheierea prezentului act adiţional la Contractul 
de concesiune nr. 20203/2012, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
Art. 1. – Durata contractului de concesiune se prelungeşte pe o perioadă de 5 ani începând 
cu data de 01 martie 2017, până la data de 28 februarie 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 4 a articolul 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; 
Art. 4. – Liniuţa 6 a articolului 7 al Capitolul VII. ”Încetarea contractului de concesiune”, 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
”în cazul rezilierii contractului pe motivul nerespectării obligaţiilor contractuale de 
concesionar, acesta va fi ţinut la plata unei despăgubiri constând într-o sumă echivalentă cu 
redevenţa datorată pe o perioadă de 3 (trei) luni, concedentul având dreptul de a trece în 
condiţiile legii la recuperarea debitelor restante până la data rezilierii şi a despăgubirilor 
stabilite, respectiv de a trece la desfiinţarea construcţiei pe cheltuiala concesionarului. ” 
 
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                                                     Héjja Dezső 
              Antal Árpád András                            

 
               SECRETAR 
              Kulcsár Tünde-Ildikó 
 
 



 


