
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 296/2019 
 
 

CONTRACT DE CESIUNE 
la Contractul de concesiune nr. 26.421/2009 

 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

1.1. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în municipiul Sfântu 
Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Judeţul Covasna, CIF 4404605, reprezentat prin 
Primar Antal Árpád-András , secretar general Kulcsár Tünde-Ildikó, în calitate de concedent, 
pe de o parte,  

şi  
1.2  BAHCE VIORICA, cu sediul social în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 

Sporturilor, nr. 11, bl. 23, sc B, ap. 4, Județul Covasna, prin act de identitate posesor C.I. seria 
KV________nr._________, având CNP __________ în calitate de concesionar cedent, 

1.3.  OCHIȘAN GHENADIE cu sediul în muncipiul Sfântu Gheorghe, str. Aleea 
Luceafărului, nr. 2, bl. 61, sc A, ap. 9, Județul Covasna, având CNP ________, în calitate de 
concesionar cesionar,  
în baza H.C.L. nr. _______/2019, părţile au înţeles să încheie prezentul act adiţional în 
următoarele condiţii: 
 ART. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie cesiunea Contractului de 
concesiune  nr. 26.421/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Bahce Viorica, 
pentru concesionarea terenului, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. 
1 Decembrie 1918, bl. 1, sc G, ap. 3 în suprafaţă totală de 5,40 mp, în vederea construirii unor 
trepte de intrare în imobilul proprietatea concesionarului înscris în CF nr. 23098-C1-U2 Sfântu 
Gheorghe. 
 ART. 2 – Durata concesiunii terenului este până la data de 30.04.2024. 
 ART: 3. – Începând cu data semnării prezentului contract, cesionarului îi revin toate 
drepturile şi îi incumbă toate obligaţiile stabilite prin Contractul de concesiune nr. 
26.421/2009. 
 ART. 4. –Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate. 
 
 
Prezentul contract de cesiune s-a încheiat în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte şi intră în vigoare de la data ____________ data semnării de către părţile contractante. 
 
 
   LOCATOR         LOCATAR 
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE        CEDENT 
               Prin 

          PRIMAR             BAHCE VIORICA 
         ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS 
 
 
 
              SECRETAR GENERAL         CESIONAR                   
          KULCSÁR TÜNDE-ILDIKÓ                     OCHIȘAN GHENADIA 
 
 
 
 
 
         



 


