
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 213/2008 

 

ACT ADIŢIONAL nr. 1/ ........... 2008 

la Contractul de Asociere  încheiat pe 26.01.2005 în vederea îndeplinirii unor 

obiective comune de reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii de turism în judeţele 

Covasna şi Harghita prin proiectul „Drumul apelor minerale – A borvizek útja” 
 
 

Părţile: 
1. Consiliul Judeţean Covasna, 
2. Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, 
3. Consiliul Local al oraşului Baraolt, 
4. Consiliul Local al comunei Belin, 
5. Consiliul Local al comunei Bixad, 
6. Consiliul Local al comunei Bodoc, 
7. Consiliul Local al comunei Breţcu, 
8. Consiliul Local al comunei Malnaş, 
9. Consiliul Local al comunei Vâlcele; 

văzând condiţiile de eligibilitate ale Programului Phare 2006 au convenit următoarele: 
1. Art. 1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Părţile contractante se asociază în vederea implementării proiectului „Drumul apelor 
minerale – A borvizek útja - Lot 1”, finanţat în cadrul programuuli Phare 2004-2006 
Coeziune Economică şi Socială-Proiecte Mari de Infrastructură Regională.” 

1. Art 3 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Părţile contractante desemnează Consiliul Judeţean Covasna, ca leader de proiect, 
reprezentat prin Tamás Sándor, având funcţia de preşedinte.” 
 III.  Art. 4 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„4.1  Leaderul de proiect va avea următoarle sarcini: 

▪ să coordoneze elaborarea documentaţiei tehnico-economice aferente proicetului 
„Drumul apelor minerale – A borvizek útja - Lot 1” şi a documentaţiei de 
solicitare a fondurilor disponibilizate conform programului Phare 2004-2006 
Coeziune Economică şi Socială – proiecte; 

▪ să încheie acordul cadru cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor şi ADR Centru; 

▪ să aprobe contractul de lucrări pentru proiectul „Drumul apelor minerale – A 
borvizek útja - Lot 1” semnat de  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor cu Constructorul; 

▪ să desemneze responsabilii pentru implementarea proiectului „Drumul apelor 
minerale – A borvizek útja - Lot 1”; 

▪ să realizeze managementul tehnic pentru implementarea cu succes a proiectului; 
▪ să pună la dispoziţia proiectului resursele umane şi logistice de care dispune 

pentru implementarea acestuia. 
4.2  Consiliile locale semnatare se obligă: 

▪ să îşi însuşescă prin hotărâre adoptată în condiţiile legii, acordul subsidiar încheiat 
între leaderul de grup cu  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 
în care vor fi precizate clar sarcinile fiecărui localităţi participante în proiect; 

▪ să pună la dispoziţia proiectului resursele umane şi logistice de care dispune 



pentru implementarea acestuia; 
▪ îşi asumă obligaţia de a achita partea din cofinanţarea care le revine în funcţie de 

valoarea contractului de finanţare a proiectului „Drumul apelor minerale – A 
borvizek útja - Lot 1”. 

IV. Art. 6 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„6.3  Pentru leaderul de grup ( Consiliul Judeţean Covasna ),  Tamás Sándor, 
Pentru Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád-András, 
Pentru Consiliul Local al oraşului Baraolt, Nagy István, 
Pentru Consiliul Local al comunei Belin, Sikó Imre, 
Pentru Consiliul Local al comunei Bixad, Bács Márton Csaba, 
Pentru Consiliul Local al comunei Bodoc, Fodor István, 
Pentru Consiliul Local al comunei Breţcu, Dimény Zoltán, 
Pentru Consiliul Local  al comunei Malnaş, Kasléder József, 
Pentru Consiliul Local al comunei Vâlcele, Marinescu Dumitru.” 
 
Prezentul Act adiţional a fost încheiat astăzi............2008 şi a fost semnat în 11 exemplare 
originale, căte unul pentru fiecare parte. 
 
Semnături Act adiţional: 
 
Consiliul Judeţean Covasna,_________________________________ 

 

 

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe,________________ 

 

 

Consiliul Local al oraşului Baraolt,____________________________ 

 

 

Consiliul Local al comunei Belin,_____________________________ 

 

 

Consiliul Local al comunei Bixad,_____________________________ 

 

 

Consiliul Local al comunei Bodoc,____________________________ 

 

 

Consiliul Local al comunei Breţcu,____________________________ 

 

 

Consiliul Local al comunei Malnaş,___________________________ 

 

 
Consiliul Local al comunei Vâlcele;___________________________ 
 


