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Anexa nr. 2 la HCL nr. 53/2017 

 

CONVENŢIE DE ASOCIERE 
 

1. Fundaţia MENS SANA, cu sediul în Municipiul Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr. 
38, jud. Harghita, având cod fiscal: 36545688, reprezentată prin Tánczos Barna, având funcţia 
de Preşedinte, în calitate de Asociat Prim, pe de o parte,  

2. SEPSI REKREATIV S.A cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului 
nr. 7, judeţul Covasna, CIF: 35244130, entitate, care funcţionează sub autoritatea Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, reprezentată prin dl. Bodor Lóránd, în calitate de 
Asociat secund, pe de altă parte, şi  

3. Unitatea administrativ teritorială Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în mun. 
Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna, având cod fiscal: 4404605 
reprezentat prin Primar dl. Antal Árpád-András, și Director executiv d-na Veress Ildikó, 
conform Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 53/2017, în calitate de 
Asociat Terț, 

(numiţi în continuare împreună „Părţi” şi fiecare singular „Parte”), au convenit de comun 
acord încheierea prezentei convenții, cu următoarele clauze: 

 
I. PREMISE 
1.1. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 53/2017, Hotârârea 

Consiliului de Aministrație al Sepsi Rekreatív nr. 19/2017, Hotărârea Consiliului 
Director al Fundației Mens Sana nr. 1/2017. 
 

II. OBIECTUL CONVENŢIEI 
2.1. Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pe baza prezentei convenţii în vederea 

administrării şi exploatării patinoarului artificial mobil (denumit în continuare „bun” ori 
„patinoar”) edificat de Asociatul Prim pe raza administrativ teritorială a UAT Sfântu 
Gheorghe. 

2.2. Patinoarul va fi amplasat provizoriu, pe terenul proprietatea privată a municipiului 
Sfântu Gheorghe, situat pe str. Oltului, fn, judeţul Covasna înscris în C.F. nr. 39153  nr. 
cad. 39153., potrivit Planului de situație al amplasamentului, anexa nr. 1, până la data 
preluării obiectivului de investiție ”Sală de sport multifuncțională cu 3000 de locuri din 
municipiul Sfântu Gheorghe”. Amplasamentul definitiv al bunului va face obiectul unui 
act adițional încheiat între părți. Cheltuielile aferente relocării acestuia vor fi suportate de 
asociatul prim, iar locul de depozitare, cheltuielile de depozitare și de pază ale bunurilor 
în perioada relocării patinoarului (de la momentul demontării și edificării acestuia pe 
amplasamentul definitiv) vor fi asigurate de asociatul secund, acesta răspunzând inclusiv 
și de riscul pieririi fortuite. 

FUNDAŢIA MENS SANA 
 

  Nr. _____/_______________ 
 
 
 
 
 

 
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 

 
     Nr. _____/_______________ 

 
 

SEPSI REKREATÍV S.A. 
 

   Nr. _____/_______________ 
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2.3. Datele tehnice ale patinoarului precum şi  inventarierea dotărilor precum şi a 
accesoriilor, care fac obiectul prezentei convenţie se regăsesc în Anexa nr. 2- Descrierea 

bunului dat în administrare. 
2.4. Patinoarul artificial mobil va fi folosit ca un bun de utilitate publică în scopul asigurării 

şi organizării antrenamentelor de hochei pe gheaţă şi de patinaj pentru copii şi juniori din 
județul Covasna, pentru organizarea de meciuri profesionale şi de amatori, precum şi 
competiţii sportive ale echipelor aparţinând cluburilor ori structurilor sportive, în 
concordanţă cu regulamentele federaţiilor sportive, precum şi asigurarea accesului 
publicului la evenimentele sportive, cu respectarea condiţiilor legale, ale regulilor de 
funcţionare a patinoarului  şi ale regulamentelor federaţiilor sportive. 

2.5. Patinoarul va rămâne pe întreaga durată a prezentei convenţii în proprietatea exclusivă a 
Asociatului Prim, nici un drept conferit Asociatului Secund prin prezenta convenţie nu 
înseamnă vreo renunţare la exercitarea drepturilor conferite de lege sau de prezenta 
convenţie Asociatului Prim. Asociatul secund nu va putea să înstrăineze ori să greveze 
sub nici o formă bunul, sau să-i schimbe destinaţia acestuia stabilită prin prezenta 
convenţie. 

2.6. Obiectul prezentei convenţii îl reprezintă, totodată, şi reglementarea condiţiilor şi 
surselor de finanţare a cheltuielilor necesare administrării şi funcţionării patinoarului în 
perioada contractuală. 

2.7. Prin prezenta convenție nu se constituie nici o entitate cu sau fără personalitate juridică. 
Orice obligație asumată de părți în legătură și în cadrul executării prezentei convenții 
sunt obligații proprii ale părților. 

 
 
III. DURATA CONVENŢIEI 
3.1. Prezenta convenţie se încheie pentru o perioadă de 10 ani, începând cu data  predării 

patinoarului mobil, funcțional, printr-un proces verbal de predare primire. 
3.2. Părţile pot prelungi durata convenţiei de administrare printr-un act adiţional semnat de 

ambele părţi. 
 
IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

4.1. Asociatul Prim, are următoarele drepturi şi obligaţii în legătură cu îndeplinirea prezentei 
convenţii:  

a. să predea, gratuit, patinoarul după terminarea lucrărilor de edificare către Asociatul 
secund, în stare funcţională printr-un proces verbal de predare – primire; 

b. să verifice, dacă administrarea şi exploatarea bunului este făcută în conformitate cu 
prevederile prezentei convenţii; 

c. să urmărească modul în care Asociatul secund îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin 
prezenta convenţie; 

d. să intervină, ori de câte ori este necesar, în relaţia cu furnizorii de echipamente şi 
executanţii lucrărilor de construire ale patinoarului în vederea executării garanţiilor 
contractuale, în scopul funcţionării patinoarului în condiţii optime; 

e. să accepte, în prealabil, orice material de publicitate şi de reclamă aplicat pe interiorul 
sau exteriorul patinoarului, inclusiv pe mantinelă; 

f. să aplice sigla sa pe gheaţă (în cercul din centru a suprafeţei de joc), pe mantinelă 
(2*1mx3m) şi pe exteriorul patinoarului; 
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g. să controleze periodic modul în care este administrat şi întreţinut bunul, cu respectarea 
destinaţiei stabilite; 

h. să organizeze evenimente sportive în patinoar, cu anunţarea prealabilă a Asociatului 
secund, 

i. să suporte cheltuielile de relocare ale patinoarului, cu excepția cheltuielilor de depozitare 
și de pază, iar după terminarea lucrărilor de edificare să-l predea către Asociatul secund, 
în stare funcţională printr-un proces verbal de predare – primire. 

 
4.2. Asociatul secund, are următoarele drepturi şi obligaţii în legătură cu îndeplinirea 

prezentei convenţii:  
a. să administreze şi să exploateze în mod direct bunul încredinţat în condiţiile prezentei 

convenţii, fără să aducă prejudicii materiale ori morale Asociatului Prim; 
b. să acţioneze cu diligenţa şi prudenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea 

bunurilor sale; 
c.  să acţioneze cu onestitate şi loialitate în vederea realizării optime a intereselor 

Asociatului prim şi a scopului urmărit prin încheierea prezentei convenţie;  
d. să administreze şi să exploateze patinoarul, cu respectarea condiţiilor legale, şi să 

menţină, pe toată durata administrării, destinaţia bunului conform specificului acestuia; 
e. să asigure funcţionarea patinoarului cu suprafaţa de gheaţă utilizabilă pentru practicarea 

sportului de hochei de gheaţă şi de patinaj, cel puţin 7 (şapte) luni, între 1 septembrie şi 
31 martie, în fiecare an; 

f. să primească sumele puse la dispoziţie de Asociatul terț, după caz, şi să cheltuiască 
aceste sume strict şi numai pentru administrarea şi întreţinerea patinoarului; 

g. să efectueze lucrări de amenajare, montare ori demontare a cortului, întreţinere, 
conservare, reparaţii curente ori înlocuiri, dacă este cazul, astfel încât să nu aducă 
prejudicii Proprietarului şi numai cu acordul prealabil şi scris al Asociatului prim; 

h. să suporte cheltuielile de montare şi demontare a cortului şi a accesoriilor, precum şi 
cheltuielile de depozitare, întreţinere şi de transport etc., în cazul în care, în perioada 
între 31 martie şi 1 septembrie, Asociatul secund, cu acordul prealabil al Asociatului 
prim, decide demontarea cortului sau ale accesoriilor patinoarului; 

i. să obţină, şi la expirare să prelungească, toate autorizaţiile şi avizele necesare pentru 
funcţionarea patinoarului, în condiţiile legii; 

j. să asigure personalul necesar şi competent exploatării şi administrării patinoarului; 
k. să achite costurile utilităţilor aferente funcţionării patinoarului pe întreaga durată a 

contractului; 
l. să asigure paza bunului şi a accesoriilor încredinţate pe întreaga durată a contractului; 
m. să ţină curat patinoarul, în tot timpul funcţionării acestuia, să facă curăţenie după toate 

evenimentele organizate, atât pe gheaţă, cât şi în tribune, holuri, vestiare şi în grupuri 
sanitare; 

j. să permită aplicarea siglei Asociatului prim pe suprafaţa de gheaţă (în cercul din centru a 
suprafeţei de joc), pe mantinelă (2*1mx3m) şi pe exteriorul patinoarului şi de asemenea 
să permită aplicarea materialelor de publicitate ale partenerilor Asociatului prim; 

k. să aplice materialele de publicitate, atât în interiorul cât şi pe exteriorul patinoarului, care 
sunt compatibile cu destinaţia patinoarului, cu spiritul sportiv precum şi cu bunele 
moravuri, şi numai cu acordul prealabil al Asociatului prim; 

n. să nu constituie garanţii asupra bunului primit în administrare prin gajare, ipotecare, să 
nu-l dezmembreze şi să nu-l greveze, sub nici o formă, pe acesta; 
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o. să-l informeze, de îndată, pe Asociatul prim, cu privire la orice problemă, care împiedică 
ori îngreunează administrarea şi exploatarea bunului, cum ar fi: orice tulburare de 
posesie, lipsă de performanţă ori defecţiuni ale instalaţiilor, degradări ale bunului; 

p. să păstreze în bune condiţii bunul primit în administrare şi să răspundă pentru orice 
pagubă pricinuită Asociatului prim, din culpa sa, ori din culpa prepuşilor săi, inclusiv 
datorită folosirii necorespunzătoare a dotărilor, echipamentelor şi instalaţiilor, 

q. să permită accesul Asociatului prim în incinta patinoarului, oricând, pentru a controla 
starea acestuia; 

r. să asigure, pe cheltuiala sa, în condiţiile legii, bunul încredinţat spre administrare la o 
societate de asigurări, acceptat de Asociatul prim; 

s. să nu cesioneze nici în întregime şi nici în parte contractul, ori drepturile şi obligaţiile 
izvorâte din prezenta convenţie către terţe persoane; 

t. să asigure şi să organizeze programe de iniţiere de patinaj, antrenamente de hochei pe 
gheaţă pentru copii şi juniori; 

u. să permită organizarea şi, de asemenea, să organizeze, meciuri şi competiţii sportive în 
concordanţă cu regulamentele federaţiilor sportive, 

v. să asigure accesul publicului la evenimentele sportive, cu respectarea condiţiilor legale şi 
ale regulamentelor federaţiilor sportive, şi, de asemenea, să organizeze inclusiv vânzarea 
biletelor, controlul la intrarea şi ieşirea publicului, să asigure condiţiile de securitate şi de 
siguranţă a participanţilor şi să îndeplinească orice altă activitate necesară bunei 
desfăşurări a evenimentelor organizate,  

w. să elaboreze un regulament de organizare şi funcţionare al patinoarului şi să vegheze 
respectarea dispoziţiilor acestui regulament, precum şi ale normelor legale, de către orice 
persoană, care va intra în incinta patinoarului, 

x. să restituie patinoarul, în stare corespunzătoare, la expirarea ori la încetarea din orice 
cauză a prezentei convenţii.  

y. să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.  
 

4.3. Asociatul terț, are următoarele drepturi şi obligaţii în legătură cu îndeplinirea prezentei 
convenţii:  

a. să asigure, în condiţiile legii şi în termen util, fondurile necesare administrării şi 
exploatării, în condiţiile optime, a patinoarului de către Asociatul secund, reprezentând, 
în principal, următoarele: 

i. toate cheltuielile de funcţionare ale patinoarului (apă, gaz, energie electrică, drepturile 
salariale ale personalului ce deservește obiectivul etc.), anual, între 1 septembrie şi 31 
martie; 

ii. cheltuieli de pază, întreţinere- inclusiv utilităţile necesare,- şi de păstrare în condiţii 
normale ale patinoarului în perioada 31 martie şi 1 septembrie, perioadă în care nu va 
funcţiona patinoarul; 

iii. cheltuieli de reparaţii curente, de orice tip, ale dotărilor şi instalaţiilor (după expirarea 
termenului de garanţie), dacă este cazul; 

iv. costul asigurării patinoarului la o societate de asigurări, acceptată de Asociatul prim. 
b. să cuprindă sumele necesare finanţării administrării și exploatării patinoarului în bugetul 

anual propriu de venituri şi cheltuieli, aprobând şi ordonând aceste sume în timp util şi 
cu respectarea strictă a normelor legale în materie. 
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4.4. În vederea finanţării continue a administrării patinoarului, Asociatul secund va elabora, 
anual, până la data de 1 decembrie a fiecărui an calendaristic, un proiect de buget de 
venituri şi cheltuieli, referitor strict la administrarea patinoarului şi pe care îl va înainta 
către Asociatul prim și Asociatul terț, în termen de 3 zile de la data finalizării. 

4.5. Asociatul secund va deschide un cont bancar separat şi va efectua toate încasările şi 
plăţile aferente administrării patinoarului prin intermediul acestui cont. Este strict 
interzis pentru Asociatul secund cheltuirea sumelor primite de la Asociatul terț, pentru 
alte destinaţii decât cele stabilite, ori pentru acoperirea oricărei alte costuri, care nu au 
legătură cu administrarea patinoarului. 

4.6. Asociatul secund va elabora un program de activitate lunar cu respectarea următoarelor 
principii în repartizarea orelor pe activităţi:  

• luni-vineri: - între 08:00-14:00 – iniţiere în patinaj, antrenamente personale;  

• luni-vineri: - între 14:00-19:00 – antrenamente, meciuri; 

• luni-vineri: - între 19:00-24:00 – patinaj public, hochei amatori; 

• sâmbătă –duminică: program week-end. 
4.7. Asociatul prim are dreptul de a solicita modificări ale programului, în cazuri întemeiate, 

exemplificativ şi nu limitativ cum sunt: dacă activităţile cuprinse în program contravin 
obiectivelor stabilite prin prezenta convenţie, nu au caracter sportiv sau  nu sunt 
compatibile cu destinaţia patinoarului. 

4.8. Asociatul secund are dreptul să închirieze suprafaţa de joc şi vestiarele, pe termen limitat 
(pe ore), către cluburi şi structuri sportive, cu sau fără personalitate juridică, cu sediul în 
judeţul Covasna, pentru antrenamente, competiţii şi meciuri oficiale sau amicale ale 
sportivilor profesionale sau amatori. Activităţile, antrenamentele, meciurile şi 
competiţiile sportivilor profesionale au totdeauna prioritate faţă de activităţile amatorilor. 

4.9. De asemenea, Administratorul are dreptul să organizeze patinaj public, şi evenimente 
legate de promovarea sportului de hochei pe gheaţă şi  de patinaj. 

4.10. Nivelul chiriei, precum şi nivelul biletelor de intrare la evenimentele organizate în 
patinoar se vor stabili până la 1 august, în fiecare an, prin consultarea scrisă a părților, 
Asociatul secund trebuie să obțină acordul scris și prealabil al Asociatului prim și 
Asociatului terț. Asociatul secund va comunica datele propuse către ceilalți asociați până 
la 15 iulie, în fiecare an. Asociatul prim și Asociatul terț are dreptul să propună 
modificări întemeiate.  În cazul în care nu se realizează acordul comun al tuturor 
asociaților până la adoptarea unei decizii se va aplica nivelul chiriei și al biletelor de 
intrare anterior aprobat și practicat. Orice modificare, derogare în cursul anului de la cele 
stabilite iniţial, se vor face prin comun acord.  

4.11. Prin excepție de la prevederile pct. 4.10, prețul biletelor de intrare la evenimentele 
organizate în patinoar valabile pentru luna martie 2017, vor fi stabilite de părți până la 
data de 01 martie 2017. 

4.12. Orice încasare realizată de Asociatul secund, din chirii şi din vânzări de bilete de intrare, 
precum şi orice alt venit, se va folosi numai pentru administrarea şi funcţionarea 
patinoarului (inclusiv apă, gaz, energie electrică etc.) în interesul public al comunităţii 
locale, şi, în consecinţă pentru realizarea scopului comun ale părţilor privind dezvoltarea 
şi promovarea sportului de hochei pe gheaţă şi patinaj. Este interzisă folosirea veniturilor 
pentru realizarea unor scopuri economice directe ori indirecte. 
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4.13. Lunar, până la data de 5 al fiecărei luni pentru luna anterioară va prezenta Asociatului 
terț situaţia încasărilor şi cheltuielilor în vederea virării necesarului de sume pentru 
funcţionarea patinoarului. 

4.14. Cel puţin o dată pe an, Asociatul secund îi va prezenta celorlalți asociați, în scris, o dare 
de seamă a gestiunii sale, de regulă la finalul sezonului hocheistic. 

4.15. Părţile vor efectua împreună, o dată pe an, o verificare la faţa locului, cu privire la starea 
patinoarului, constatările cu ocazia verificării vor fi consemnate într-un proces verbal 
semnat de părţi. Cu toate acestea, Asociatul secund se obligă, că la cerere, va permite 
oricând accesul reprezentanţilor Asociatului prim  în patinoar. 
 

V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
5.1. Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor, ce decurg din prezenta convenţie, revine 

părţilor, aşa cum s-au obligat fiecare dintre acestea, prin clauzele contractuale, conform 
legii. 

5.2. Asociatul secund este pe deplin şi singurul responsabil pentru administrarea şi 
exploatarea patinoarului, pentru evenimentele organizate în patinoar şi pentru orice 
activitate desfăşurată în incinta patinoarului în perioada prezentei convenţii. Asociatul 
secund răspunde faţă de Asociatul prim pentru eventualele daune produse prin 
nerespectarea obligaţiilor prevăzute în convenţie, prin încălcarea legilor ori actelor 
normative generale şi speciale în materie. 

5.3. Asociatul prim, nu poartă nici o răspundere pentru eventualele pagube, de orice fel, 
suferite de orice persoană, în timpul sau în legătură cu activităţile desfăşurate în incinta 
patinoarului. De asemenea, Asociatul prim nu răspunde nici pentru asigurarea fondurilor 
necesare întreţinerii, administrării ori exploatării patinoarului şi nici de regularitatea 
alocării fondurilor şi  nici de legalitatea cheltuielilor acestora de către Asociatul secund. 

5.4. Părţile răspund pentru prejudiciul cauzat prin nerespectarea confidenţialităţii 
prevederilor prezentei convenţii. 

 
VI. CLAUZE DE ÎNCETARE 
6.1. Contractul încetează: 

a. la data expirării perioadei contractuale, 
b. prin acordul scris al părţilor, 
c. prin pierirea bunului, 
d. în cazul desfiinţării/reorganizării Asociatului secund; 
e. prin forţa majoră, care durează mai mult de 30 de zile. 

6.2. Asociatul prim are dreptul să rezilieze în mod unilateral contractul, fără preaviz sau vreo 
altă formalitate şi fără intervenţia instanţei de judecată (pact comisoriu de gradul IV) în 
cazul în care Asociatul secund nu respectă, din orice motiv, inclusiv lipsă de fonduri, 
obligaţiile prevăzute de art. 4.2 din prezentul contract.    

6.3. În cazul încetării prezentei convenţii Asociatul secund va restitui prin proces-verbal de 
predare-primire, bunul cu toate dotările, instalaţiile şi accesoriile, în stare 
corespunzătoare, în termen de 10 zile, de la data, în care a intervenit încetarea ori 
expirarea convenţiei, în caz contrar Asociatul prim va percepe penalităţi în valoare de 
300 (treisute) euro pe fiecare zi de întârziere.  
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VII.  FORŢA MAJORĂ 
7.1. Forţa majoră aşa cum este definită de art. 1.351 din Noul Cod Civil, respectiv eveniment 

extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, exonerează părţile contractante de 
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta 
acţionează. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

7.2. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în 
termen de max. 5 zile şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi 
stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

7.3. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 
de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentei convenţii, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde de la cealaltă parte daune-
interese. 

 
VIII. DREPTUL APLICABIL. LITIGII 
8.1. Prezentei convenţii îi este aplicabilă legislaţia română. 
8.2. Prevederile prezentei convenţii se completează cu dispoziţiile Codului Civil şi alte acte 

normative în materie. 
8.3. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînţelegere sau dispută, care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea convenţiei, în caz de eşec, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele 
judecătoreşti competente din Municipiul Miercurea Ciuc. 

IX. COMUNICĂRI 
9.1. Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentei convenţii, trebuie să fie 

transmisă în scris la adresa arătată la datele de identificare ale părţilor sau înmânată 
personal celeilalte Părţi, confirmată prin semnătură. 

9.2. Comunicările între Părţi se pot face prin poşta, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării de către Partea destinatară. 

9.3. Persoanele responsabile pentru îndeplinirea prezentului contract, cu datele de contact 
sunt următoarele: 

� din partea Asociatului prim:  

Nume şi prenume: ………… 

Tel: ………………… 

E-mail: ……………… 

� din partea Asociatului secund: 

Nume şi prenume: ………… 

Tel: ………………… 

E-mail: ……………… 

� din partea Asociatului terț: 

Nume şi prenume: ………… 

Tel: ………………… 

E-mail: ……………… 
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X. CESIUNEA CONVENŢIEI 
10.1.  Convenţia nu poate fi cesionată nici total şi nici parţial, de asemenea, nici drepturile şi 

obligaţiile izvorâte din prezenta convenţie nu pot fi cesionate, către terţe persoane. 
 
XI. DISPOZIŢII FINALE 
11.1. Prezenta convenţie reprezintă înţelegerea dintre Părţi cu privire la aspectele reglementate 

de acesta şi va prevala şi va anula toate înţelegerile şi convenţiile anterioare dintre Părţi, 
fie scrise, fie verbale, cu privire la obiectul prezentei.  

11.2. Orice modificare, completare, renunţare, anulare sau altă schimbare a termenilor şi 
condiţiilor prezentei convenţii va fi valabilă şi va atrage răspunderea Părţilor numai în 
baza acordului scris al ambelor Părţi în acest sens. 

11.3. Prezenta convenţie are următoarele anexe, care fac parte integrantă a convenţiei: Anexa 

nr. 1 – Planul de situație al amplasamentului și Anexa nr. 2-  Descrierea bunului dat în 

administrare. 
 

După studiere şi interpretare, Părţile semnează spre confirmare convenţia, care reprezintă 
întrutotul voinţa lor, astăzi, …………. în Municipiul ……………………………., în 3 (trei) 
exemplare originale, din care, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
 
           Asociat prim,           Asociat terț, 
FUNDAŢIA MENS SANA   UAT MUNICIPIULSFÂNTU GHEORGHE 
 prin Preşedinte,          prin primar, 
Tánczos Barna               Antal Árpád-András 
 
      

………………………………             …………………………………..
 (semnătură)          (semnătură) 

 

 

        Director executiv 
           Veress Ildikó 
 
 

          …………………………………..  
   (semnătură)   

   
Vizat din punct de vedere juridic 

 
 
 

Asociat secund, 
                   SEPSI REKREATIV S.A. 

prin Bodor Lóránd 
 

………………………………….. 
(semnătură) 

 


