
Anexă la HCL nr. 151/2020 
 

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE 
 

RO 520008 Sf.Gheorghe                                          Tel:  0267-316957 
str. 1 Decembrie nr. 2                                       Fax: 0267-311243 
Judetul Covasna                                                  E-Mail: info@sepsi.ro 

 
Nr. înreg. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE  _________/__________ 
Nr. înreg. ASOCIAŢIA TRANSYLVANIA ART AND HERITAGE- ERDÉLYI MÜVÉSZET 
ÉS ÖRÖKSÉG ________/___________ 
 

ACT ADIȚIONAL NR. 1 
 LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR. 79958/11.12.2019 

 
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE  
1.1. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, 

str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, tel. 0267-316957, fax 0267351781, având cod fiscal 4404605, 
reprezentat prin Antal Árpád-András, în calitate de primar şi Veress Ildikó director executiv, în 
calitate de asociat primar, 

 şi 
1.2. ASOCIAŢIA TRANSYLVANIA ART AND HERITAGE - ERDÉLYI 

MŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉG, cu sediul în Sat Bicfalău, Comuna Ozun nr. 156, Jud. Covasna, 
CIF 26937277, cont bancar (IBAN), nr._________________________, deschis la 
______________________, Tel.____________, e-mail ___________, reprezentată prin 
președinte Péter Alpár, în calitate de asociat secund,  

având în vedere HCL ______________ privind modificarea Contractului de asociere 
nr. 79958/11.12.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Transylvania Art and Heritage- Erdélyi Művészet 
és Örökség, în vederea organizării proiectului artistic „Natură contemporană”;      
 de comun acord, au convenit să încheie prezentul Act adițional cu respectarea 
următoarelor clauze: 

 
Art. I. – Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la Contractul de asociere nr. 79958/11.12.2019 se 

înlocuiesc cu Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la prezentul Act adiţional, din care fac parte 
integrantă. 

Art. II. -  Toate celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate. 

 

Prezentul Act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte contractantă.  

 
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE          ASOCIAŢIA TRANSYLVANIA ART 
                                                                                          AND HERITAGE- ERDÉLYI  
                  Primar                                                            MŰVÉSZET ÉS ÖRÖKSÉG 
                                                                      Preşedinte 
                                                                                                  PÉTER ALPÁR 
                                                                                                    
           Director Executiv 
          VERESS ILDIKÓ 

 
Vizat din punct de vedere juridic 
MACOVEI OTILIA-PETRUŢA 
 
 

    



  Anexa nr. 1 la Actul adiţional nr. 1 la contractul de asociere nr. 79958/11.12.2019 
 
 

 
Descrierea programului 

 
 

Structura expozițiilor planificate: 
• Prezentarea scurtă, pe trei limbi al evenimentului (text de prezentare scris de 

curatorul evenimentului) 
• Prezentarea locației (fotografie mare de panoramă, prezentarea condițiilor 

geografice și de mediu) 

• Fotografii documentare despre lucrările create de 10-12 artiști de-a lungul 
evenimentelor de până acum. (printuri de mari dimensiuni, cu datele operei de artă 
dedesubt: numele, naționalitatea artistului, anul creării operei de artă, descrierea 
scurtă a operei de artă) 

• La fiecare expoziție de orgaznizează și un atelier pentru copii. 
 

Țările planificate, de unde va avea loc prezentarea câtorva evenimente internaționale: 
Africa de Sud, Iran, Canada, Coreea de Sud, Taiwan, Polonia, Germania, India, Ungraia, 
Ținutul Secuiesc, Japonia, Indonezia. (lista fiind minimă, se poate modifica, alte țări 
posibile: Brazilia, Mongolia, SUA, Lituania, Finlanda) 
 
Primul material expozițional, care se va deschide pe data de 11 decembrie este legat 
de evenimentul de artă contemporană intitulat ”Tankwa Artscape”, care se va derula în 
rezervația naturală Deșertul Tankwa din Africa de Sud. Curatorul evenimentului este 
artistul plastic din Africa de Sud, Leli Hoch. 
Data primului atelier: 14 decembrie 2019. 
 
A doua expoziție și atelier, care se va desfăşura în perioada februarie-iunie, se leagă 
de Festivalul de artă vizuală Homar Art din Iran. Locaţiile concrete şi datele de organizare 
a expoziţiei vor fi stabilite împreună cu Serviciul Relaţii cu Publicul, Mass Media. 
 
A treia expoziție și atelier, care se va deschide în luna august se leagă de Simpozionul 
Internațional de Artă Naturală din zona Lacului Veneției. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 la Actul adiţional nr. 1 la contractul de asociere nr. 79958/11.12.2019 
 
 

Bugetul programului 
 
 

Perioada 

Preț print 
material de 

130x130 
cm/buc. 

Preț total/expoziție 
Preț/Atelier 

(consumabile) 

11 decembrie 2019 230 lei fără TVA 
6210 lei fără TVA - 

27 de buc. 
500 lei 

Februarie 2020 230 lei fără TVA     

Aprilie 2020   
6210 lei fără TVA - 

27 de buc. 
  

Iunie 2020     500 lei 

August 2020 230 lei fără TVA 
6210 lei fără TVA - 

27 de buc. 
500 lei 

TOTAL   
18 630 lei fără 

TVA 

1500 lei, la care nu 
se mai adaugă 

TVA 
 

Total cost: 23669,7 lei. 
 
Organizatorul asigură: 

- Organizarea evenimentului 
- Ținerea legăturii cu astiștii, curatorii și istoricii de arte care caloaborează la 

realizarea evenimentelor 
- Editarea textelor de prezentare în trei limbi a eventimentului, a artiștilor, și a 

fotografiilor expuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


