
Anexă la 

Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 73 /2011 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 2 

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 3 DIN DATA DE 05.01.2005 

 

 Părțile contractante: 

 Consiliul Județean Covasna, cu sediul în Sf. Gheorghe, p-ța Libertății nr. 4, jud. 

Covasna, cod fiscal 4201988, reprezentat prin președinte Tamás Sándor, și director executiv al 

Direcției economice Ferencz Ludovic, în calitate de concedent și 

 Dr. Pălășan Nicolae, domiciliat în Brașov, B-ul Gării nr. 38, bl. 277, et. 8, sc. A, ap. 32, 

CNP 1480525080047, medicul titular al cabinetului ”Cab. Stomatologic Dr. Pălășan”, cu sediul 

social în Sf. Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, înregistrat în Registrul unic al cabinetelor medicale 

sub nr. 728057 din 03.12.1999, cod fiscal 1480525080047, în calitate de concesionar, 

 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. ____/2011 privind unele 

măsuri referitoare la contractele încheiate cu medicii stomatologi pentru concesionarea unor 

spații cu destinația de cabinete medicale stomatologice din clădirea Centrului stomatologic 

situată în Sf. Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, aflat în domeniul privat al județului Covasna și în 

administrarea Consiliului Județean Covasna, au convenit asupra următoarelor: 

 Articol unic:  Începând cu data de 1 mai 2011, Contractul de concesiune nr. 3/05.01.2005 

se modifică după cum urmează: 

1. Punctul 2.1 va avea următorul cuprins: 

 ”2.1. Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spațiului în care 

funcționează Cabinetul medical stomatologic nr. 3, situat în Sf. Gheorghe, str. Spitalului nr. 2, 

format din 1 încăpere, având suprafața de 12,08 mp, la care se adaugă spațiile de folosință 

comună sub forma de cotă indiviză în suprafață de 17,99 mp, total 30,07 mp, conform schiței 

spațiului, care constituie anexa nr. 1 la contractul de concesiune.” 

 2. Punctul 4.1 va avea următorul cuprins: 

 „4.1. Redevența este de 3,44 Euro/mp/lună.” 



 3. Punctul 4.2. se abrogă. 

 4. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul act adițional. 

 5. Anexa nr. 2 se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul act adițional. 

 

 Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare originale, câte una pentru fiecare 

parte. 

 Sf. Gheorghe, la ________/2011  

 

 

 CONCEDENT CONCESIONAR 

 CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA Dr. PĂLĂȘAN NICOLAE 

 

 Președinte, 

 TAMÁS Sándor 

 

 Director executiv, 

 FERENCZ Ludovic 

 

  


