
Anexa nr.1 la HCL nr. 237/2017 
 
 

Act aditional nr. 1/2017 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului 

comunitar de administrare a domeniului public şi privat nr.6280/2016– activitatea de 

administrare a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive  

în Municipiul Sfântu Gheorghe 

 

 
 

Părţile contractante: 
 

1. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, 

jud. Covasna, CIF 4404605, reprezentat prin Antal Árpád András – Primar, pe de o parte, în 

calitate de delegatar, 

şi 

2. SEPSI REKREATíV S.A., înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul 

J14/251/2015, având codul unic de înregistrare nr. 35244130, cu sediul principal în Sfântu 

Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 7, judeţul Covasna, reprezentată prin Bodor Lóránd, având 

funcţia de Director general, pe de altă parte, în calitate de delegat, 

 
În baza Hotărârii Consiliului Local nr. _______/2017 părţile au convenit de comun 

acord la încheierea prezentului act adiţional, cu respectarea următoarelor clauze: 

 
Art. 1.   

Anexa 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a 

domeniului public şi privat nr.6280/2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a 

activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe, “Inventarierea bunurilor 

mobile şi imobile aferente serviciului public de administrare a bazelor sportive şi al 

activităţilor recreative şi distractive care se transmit operatorului” se înlocuieşte cu 

următoarele Anexe la prezentul Act adiţional: 

 
Anexa Nr. 1. - Bunuri mobile şi imobile aferente serviciului public de administrare a 

bazelor sportive şi al activităţilor recreative şi distractive care se transmit operatorului –Baza 

de înot, care devine Anexa 4. A. la Contract; 



Anexa Nr. 2. - Bunuri mobile şi imobile aferente serviciului public de administrare a 

bazelor sportive şi al activităţilor recreative şi distractive care se transmit operatorului - 

Pistele de schi Şugaş Băi, care devine Anexa 4. B. la Contract; 

Anexa Nr. 3. - Bunuri mobile şi imobile aferente serviciului public de administrare a 

bazelor sportive şi al activităţilor recreative şi distractive care se transmit operatorului - Spa 

Şugaş Băi, care devine Anexa 4. C. la Contract; 

Anexa Nr. 4. - Bunuri mobile şi imobile aferente serviciului public de administrare a 

bazelor sportive şi al activităţilor recreative şi distractive care se transmit operatorului - 

Ştrand municipal, care devine Anexa 4. D. la Contract; 

Anexa Nr. 5. - Bunuri mobile şi imobile aferente serviciului public de administrare a 

bazelor sportive şi al activităţilor recreative şi distractive care se transmit operatorului - Baza 

sportivă, care devine Anexa 4. E. la Contract; 

Anexa Nr. 6. - Bunuri mobile şi imobile aferente serviciului public de administrare a 

bazelor sportive şi al activităţilor recreative şi distractive care se transmit operatorului - 

Patinoarele mobile, care devineAnexa 4. F. la Contract; 

 

Art. 2.  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul Act adiţional. 

 
Celelalte clauze rămân neschimbate şi îsi produc efectele juridice. 
 
Prezentul Act adiţional s-a încheiat astăzi __________, în ___ exemplare, şi intră în vigoare la 
data semnării de către ambele părţi. 
 
 
 
 
 
 
 
  Delegatar,           Delegat, 
 
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE   S.C. SEPSI REKREATíV S.A. 
 
       Antal Árpád András – Primar          Bodor Lóránd – Director general
  


