
ANEXA LA H.C.L.M. NR. ….…./2007 
 

ACT ADI�IONAL NR. …/2007 

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.4380/1998 
  

P�r�ile contractante: 
- Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, 
strada 1.Decembrie 1918, nr.2, reprezentat prin domnul Albert Álmos, primar,  doamna Kulcsár 
Tünde, secretar �i doamna Veress Ildikó, director executiv, în calitate de concedent, pe o parte  �i 
- S.C”TEGA”S.A. Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Crângului, 
nr.1, înregistrat� la Oficiul Registrului Comer�ului jud. Covasna sub  nr.J14/295/1996; CUI 
RO8670570, în calitate de concesionar, reprezentat� prin domnul Tóth-Birtan Csaba – director 
general �i doamna Bajkó Gizella, contabil �ef, pe de alt� parte; 

In baza Hot�rârii nr……./2007 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe 
privind modificarea inventarului bunurilor imobile, anex� la Contractul de concesiune 
nr.4380/1998,  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, am convenit 
asupra: 

1.- Instituirii Inventarului bunurilor imobile care apar�in domeniului privat al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, Anexa nr.2 la Contractul de concesiune nr.4380/1998.   

2.- Prelu�rii în concesiune, respectiv cuprinderii in Inventar, precum si în eviden�a 
contabil� a S.C.”TEGA”S.A. Sfântu Gheorghe al imobilului “Magazin Pia�a Nou�”, cu terenul 
aferent, domeniu privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în imediata vecin�tate a Pie�ei 
Centrale agro-alimentar� a Municipiului Sfântu Gheorghe. 

3.- Imobilul concesionat – obiectul prezentului Act adi�ional – se pred� concesionarului 
prin proces verbal de predare-primire, încheiat pe baz� de inventariere.  
 4.- Concomitent cu predarea, respectiv preluarea imobilului, se pred� concesionarului  
toate documentele justificative de existen�� a bunurilor imobile – cl�direa cu terenul aferent –, 
conform anexelor nr.1 – 5 la prezentul Act adi�ional, din care fac parte integrant�. 
         5.- Inventarul bunurilor imobile care apartin domeniului public al Municipiului Sfântu 
Gheorghe,  devine Anexa  nr.1 la Contractul de concesiune nr. 4380/1998.  

 Restul clauzelor contractuale – modificate prin acte adi�ionale anterioare prezentului – 
r�mân valabile. 
 Prezentul Act adi�ional s-a redactat în 2 exemplare originale �i intr� în vigoare 
concomitent cu publicarea Hot�rârii nr…../2007 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe. 
Concedent,                                       Concesionar, 
            Consiliul Local al Municipiului       S.C.”TEGA”S.A. Sfântu Gheorghe 
                         Sfântu Gheorghe                                           
                          
                          Albert Álmos,                               Tóth-Birtan Csaba, 

                                 primar                                         director general 
                          Kulcsár Tünde,                                  Bajkó Gizella, 
                                 secretar                                          contabil �ef 

                           Veress Ildikó, 
                         director executiv 
 


