
Anexa 2 la H.C.L. nr. 324/2019  
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2019 
LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE  

Nr. 58455/07.11.2012 
 
 1. PĂRTILE CONTRACTANTE:  

1.1. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în mun. Sfântu Gheorghe, 
str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, reprezentat prin primar Antal Árpád - András, secretar 
general Kulcsár Tünde - Ildikó în calitate de proprietar pe de o parte,  

1.2. Muzeul Național Secuiesc, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós 
Károly, nr. 10, reprezentat prin director Vargha Mihály, în calitate de administrator, pe de 
altă parte, 

În baza H.C.L. nr. ____/2019, de comun acord au convenit, modificarea contractului, 
astfel:  

Art. I. Art. 2 „Obiectul Contractului” din contract va avea următorul cuprins: 
 „2.1. Transmiterea dreptului de administrare asupra următoarelor locuințe: 

 a) apartamentul A4 compus din 1 cameră, bucătărie, baie, hol în suprafaţă de 35,6 
mp şi terenul aferent în suprafaţă de 113,71 mp, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, 
strada Ţigaretei nr.75, 

 b) apartamentul A5 compus din 1 cameră, bucătărie, baie, hol în suprafaţă de 35,8 
mp. şi terenul aferent în suprafaţă de 114,35 mp., situat în municipiul Sfântu Gheorghe, 
strada Ţigaretei nr. 75  

 c) apartamentul B5 compus din 1 cameră, bucătărie, baie, hol în suprafaţă de 35,7 
mp şi terenul aferent în suprafaţă de 114,03 mp, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, 
strada Ţigaretei nr.75,  

2.2. Apartamente cu nr. A4, A5 fac parte din imobilul înscris în CF nr. 23902 Sfântu 
Gheorghe, nr. top. 789/1/b/2/2/a/1/2/2/1/2 şi CF 23902-C1-U1 şi se află în proprietatea 
publică a Municipiului Sfântu Gheorghe. 

2.3. Apartamentul cu nr. B5 face parte din imobilul înscris în CF 23902 Sfântu 
Gheorghe nr. top. 789/1/b/2/2/a/1/2/2/1/2 și CF 23902-C1-U2 și se află în proprietatea 
publică a Municipiului Sfântu Gheorghe. 

Art. II. – Restul clauzelor contractuale rămân valabile.  
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte. 
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      ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS                           VARGHA MIHÁLY 
          

 
 
  SECRETAR GENERAL 

     KULCSÁR TÜNDE- ILDIKÓ 
        

     
     
     Vizat din punct de vedere juridic 
 
 


