
Anexa nr. la HCL 105/2018 
 

Act aditional nr. 1/2018 
la Contractul de concesionare nr. 8890/2014 a serviciului pentru gestionarea câinilor 

fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe  
 

Părţile contractante: 
 

1. Municipiului SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, 
jud. Covasna, CIF 4404605, reprezentat prin dl. Antal Árpád-András – Primar şi d-na 
Veress Ildikó – Director economic, pe de o parte, în calitate de concedent, 

şi 
2. TEGA S.A., înmatriculată la Registrul Comerţului Covasna sub numărul 

J14/295/1996, având codul unic de înregistrare nr. 8670570, cu sediul principal în Sfântu 
Gheorghe, str. Crângului nr. 1, judeţul Covasna, având cont nr. 
RO62TREZ2565069XXX001357, reprezentată prin dl. Máthé László, având funcţia de 
Director general, pe de altă parte, în calitate de concesionar,  

 
În baza prevederilor HCL nr. ______/2018, au convenit de comun acord, cu 

modificarea şi completarea Contractului de concesionare, cu respectarea următoarelor 
clauze: 
  

Art. 1. - La capitolul VIII – ”Prețurile/tarifele practicate și procedura de stabilire, 
modificare sau ajustare a acestora” din contract art.13 va avea următorul cuprins: 

 ”Valoarea estimată a contractului pentru serviciile prestate conform legislației în 
vigoare (identificare, capturare, transport, înregistrare, carnet de sănătate, implant 
microcip, adăpostire, hrănire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, salarizare etc.) au fost 
estimate la o populație canină de 140 de capete și este de 335.400 lei/an fără TVA.” 

ART. 2. - La capitolul VI. – „Redevența”, din Caietului de sarcini privind 
concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu 
Gheorghe art. 20 și va avea următorul conținut: 

”Valoarea estimată a contractului pentru serviciile prestate conform legislației în 
vigoare (identificare, capturare, transport, înregistrare, carnet de sănătate, implant 
microcip, adăpostire, hrănire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, salarizare etc.) au fost 
estimate la o populație canină de 140 de capete și este de 335.400 lei/an fără TVA.” 

 
Celelalte clauze rămân neschimbate şi își produc efectele juridice. 
 

Prezentul Act adiţional s-a încheiat astăzi __________, în 2 exemplare, şi intră în 
vigoare la data semnării de către ambele părţi. 
 
  Concedent,      Concesionar, 
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE    TEGA S.A. 
       Antal Árpád András – Primar      Máthé László – Director general  
 
              Director executiv, 
                 Veress Ildikó 
 
  Vizat, 


