
Anexă la Hotărârea nr. 121/2011 
 

CONTRACT CADRU DE ASOCIERE 
-PROIECT- 

 
 Art. 1. Părţile contractului 
 

1.1. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu 
Gheorghe, Piaţa Libertăţii Nr. 4, tel. 0267-311190, fax 0267-351228, având Cod fiscal 4201988, 
cont bancar _________, reprezentat prin Tamás Sándor, în calitate de președinte şi Ferencz 
Ludovic, Director executiv, 

1.2. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sf. Gheorghe, 
cu sediul în Sf. Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, tel. 0267-311243, fax 0267-351781, 
având Cod fiscal nr. 4404605, cont bancar _______, reprezentat prin Antal Áprád, în calitate 
de primar, și Veress Ildikó Director executiv, 

1.3. Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf”, cu sediul în Sf. Gheorghe, 
str. _____________, tel./fax. 0267-______________, Cod fiscal nr. ______, cont 
bancar___________, reprezentat prin, András – Nagy Róbert, în calitate de manager și Fülöp 
Árpád în calitate de director economic. 

Art. 2. Obiectul contractului 
Părţile contractante se asociază în vederea efectuării unor lucrări de asfaltare și a 

amenajării unei parcări în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf”. 
Art. 3. Intrarea în vigoare, durata contractului 
Contractul intră în vigoare la data semnării de către toate părţile contractante şi se 

finalizează la data realizării obiectului contractului. 
Art. 4. Coordonatorul contractului 
4.1. Părţile contractante desemnează Municipiul Sfântu Gheorghe, în calitate de 

leader al asocierii și coordonator al lucrărilor de asfaltare respectiv a amenajării parcării în 
incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf”. 

4.2. Obiectul documentaţiei tehnico-economice (DALI) se va stabili de comun acord 
de către o comisie compusă din reprezentanţii părţilor contractante, numiţi prin dispoziţie de 
Primarul municipiului Sfântu Gheorghe. 

4.3. Comisia desemnată în condiţiile pct. 4.2. va aviza DALI anterior aprobării 
acesteia de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 

Art. 5. Obligaţiile părţilor 
5.1. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna se obligă: 
a) să pună la dispoziţia municipiului suprafeţele de teren necesare lucrărilor arătate 

la art. 2, pe durata executării lucrărilor; 
b) să-şi numească reprezentantul în comisia numită potrivit pct. 4.2.; 
c) să urmărească derularea lucrărilor; 
5.2. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sf. Gheorghe 

se obligă: 
a) să asigure elaborarea, respectiv adoptarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii necesar pentru implementarea obiectului contractului;  
b) să efectueze lucrările arătate la art. 2; 
c) să suporte contravaloarea lucrărilor de investiţii arătate la art. 2. 
d) să facă toate demersurile necesare realizării lucrărilor; 
5.3. Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf”are următoarele obligaţii: 
a) să urmărească derularea lucrărilor; 
b) să-şi numească reprezentantul în comisia numită potrivit pct. 4.2.; 



c) în calitate de administrator al terenurilor care aparţin spitalului, aflate în domeniul 
public al judeţului Covasna, să asigure accesul reprezentanţilor municipiului Sfântu 
Gheorghe și a utilajelor cu care se vor efectua lucrările în incinta spitalului. 

Art. 6. Planul de amplasament al lucrărilor este prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezentul contract. 

Art. 7. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi 
interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru 
nu este posibil, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente. 
 

Semnat la Sfântu Gheorghe, la data de ___________, în 3 (trei) exemplare originale, 
câte un exemplar pentru fiecare parte. 

 
SEMNĂTURA PĂRŢILOR 

Judeţul Covasna prin 
Consiliul Judeţean Covasna 

 
 

Tamás Sándor 
Preşedinte 

Municipiul Sf. Gheorghe prin 
Consiliul Local  
Sf. Gheorghe 

 
Antal Árpád 

Primar 
 

Spitalul Judeţean de 
Urgenţă ”Dr. Fogolyán 

Kristóf” 
 

András – Nagy Róbert 
Manager 

Director executiv 
Ferencz Ludovic 

 

Director executiv 
            Veress Ildikó 

Director economic 
Fülöp Árpád 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


