
Anexă la H.C.L. nr. 46/2012 
 

PROIECT 
ACORD DE ASOCIERE 

Nr. _______ din data de ________________ 2012 
 
 

Art. 1. CADRUL GENERAL 
1.1 Acordul de asociere se încheie în vederea realizării obiectivului 

„Construirea unor garaje pentru autospecialele SMURD în municipiul Sfântu 
Gheorghe”, şi nu sub forma unei asocieri cu personalitate juridică. 

Baza legală a acordului în ceea ce priveşte oportunitatea realizării obiectivului 
este art. 36 alin. (7) lit. a şi c, respectiv art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi 
atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările ulterioare, Ordonanţa 
de Guvern nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea serviciilor 
publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările 
și ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 15/2005, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea nr. ___/2012 a 
Consiliului Judeţean Covasna privind aprobarea asocierii judeţului Covasna cu 
municipiul Sfântu Gheorghe şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai 
Viteazul” al judeţului Covasna în vederea realizării obiectivului „Construirea unor 
garaje pentru autospecialele SMURD în municipiul Sfântu Gheorghe”, precum şi 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ___/2012 privind 
_____. 

1.2 Scopul asocierii constă în executarea lucrărilor de construire de garaj 
pentru autospeciala SMURD. 

 
Art. 2. PĂRŢILE ACORDULUI 
2.1. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna cu sediul în Sf. 

Gheorghe, Piaţa Libertăţii nr. 4, 520008, jud. Covasna, tel. 0267/311190, reprezentat 
prin Tamás Sándor, în calitate de preşedinte și Ferencz Ludovic, director executiv, 
fiind lider al asocierii, 

2.2. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe cu sediul str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, 520008, judeţul Covasna, reprezentat 
prin Antal Árpád András, în calitate de primar şi Veres Ildiko, director executiv, 

şi  
2.3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului 

Covasna, cu sediul str. Oltului nr. 31-33, cod poştal 520027, judeţul Covasna, 
reprezentat prin Colonel Alfons Gheorghe György, în calitate de inspector şef, 

 



Art. 3. OBIECTUL ACORDULUI 
3.1. Prezentul acord are ca obiect stabilirea condiţiilor de colaborare a părţilor 

menţionate mai sus, în vederea realizării obiectivului „Construirea unui garaj pentru 
autospeciala SMURD în municipiul Sfântu Gheorghe”. 

3.2. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna contribuie cu 50% din 
valoarea necesară realizării obiectivului „Construirea unor garaje pentru 
autospecialele SMURD în municipiul Sfântu Gheorghe”, dar nu mai mult de 200.000 
lei. Devizul estimativ al obiectului asocierii este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul 
acord din care face parte integrantă. 

3.3. Municipiul Sfântu Gheorghe contribuie cu 50% din valoarea necesară 
realizării obiectivului „Construirea unor garaje pentru autospecialele SMURD în 
municipiul Sfântu Gheorghe”, dar nu mai mult de 200.000 lei. 

3.4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului 
Covasna pune la dispoziţie terenul aflat în domeniul public al statului şi în 
administrarea Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului 
Covasna, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul acord din 
care face parte integrantă. 

3.5. Contribuţia municipiului Sfântu Gheorghe va fi virată în contul liderului 
asocierii în termen de _______ zile de la solicitarea liderului asocierii în vederea 
realizării procedurilor de achiziţie publică şi a lucrărilor. 

 
 Art. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 4.1. Judeţul Covasna: 
  - se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării realizării 
obiectivului; 
  - se obligă să realizeze procedurile de achiziţie publică pentru toate fazele 
lucrării şi în numele asocatului Municipiul Sfântu Gheorghe; 
  - să efectueze lucrările arătate la art. 3 al prezentului Acord; 
  - se obligă să utilizeze sumele alocate numai în scopul realizării obiectivului 
„Construirea unui garaj pentru autospeciala SMURD în municipiul Sfântu 
Gheorghe”; 
 - se obligă să reflecte corect în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile 
economico-financiare ale realizării obiectivului şi să le prezinte municipiului Sfântu 
Gheorghe ori de câte ori îi sunt solicitate, pe durata derulării acordului; 
 - se obligă să prezinte municipiului Sfântu Gheorghe, în termen de 15 zile de 
la data finalizării lucrării un raport final, împreună cu documentele justificative; 
 - se obligă să specifice pe afişe, cataloage, alte materiale publicitare, faptul că 
acestea au fost realizate împreună şi cu sprijinul municipiului Sfântu Gheorghe şi 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna; 

- dobândeşte drept de dezlipire al terenului ce se va pune la dispoziţia 
asocierii de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului 
Covasna, respectiv un drept de superficie asupra acestuia pentru edificarea 
imobilului, teren în suprafaţă de ___________ mp; 
 - dobândeşte împreună cu municipiul Sfântu Gheorghe drept de proprietate 
publică asupra construcţiei realizate pe cote părţi egale de ½; 



 - să îndeplinească procedurile de notare a dreptului de superficie asupra 
terenului, respectiv a  construcţiei în evidenţele de carte funciară; 
 - se obligă pentru darea în administrare Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna a cotei părţi aferente construcţiei 
realizate, în condiţiile legii, pe toată durata existenţei serviciilor profesioniste de 
urgenţă. 

4.2. Municipiul Sfântu Gheorghe: 
 - se obligă să asigure alocarea sumelor destinate finanţării realizării 
obiectivului în condiţiile art. 3 pct. 3.5.; 
 - dobândeşte drept de dezlipire al terenului ce se va pune la dispoziţia 
asocierii de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului 
Covasna, respectiv un drept de superficie asupra acestuia pentru edificarea 
imobilului, teren în suprafaţă de ___________ mp; 
 - dobândeşte împreună cu judeţul Covasna drept de proprietate publică 
asupra construcţiei realizate pe cote părţi egale de ½; 
 - se obligă pentru darea în administrare Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna a cotei părţi aferente construcţiei 
realizate, în condiţiile legii, pe toată durata existenţei serviciilor profesioniste de 
urgenţă. 

4.3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului 
Covasna 
 - se obligă să pună la dispoziţie terenul aflat în domeniul public al statului şi 
în administrarea Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al 
judeţului Covasna, liber de orice sarcini, în termen de ____ zile de la solicitarea 
liderului asocierii; 
 - se obligă să preia dreptul de administrare asupra construcţiei finalizate pe 
toată durata existenţei serviciilor profesioniste de urgenţă. Drepturile şi obligaţiile 
părţilor vor fi cuprinse în contrectul de administrare ce se va încheia între părţile 
prezentului acord de asociere. 
 

Art. 5. DURATA ACORDULUI 
 5.1. Prezentul acord se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării 
acestuia şi până la darea în administrare a garajului pentru adăpostirea autospecialei 
SMURD Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului 
Covasna, în condiţiile legii. 
  

Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
6.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

 a) împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 
 b) la cererea întemeiată a uneia dintre părţi, de comun acord. 

 
Art. 7. FORŢĂ MAJORĂ 
7.1 Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile 

legii. Partea care invocă forţa majoră va notifica imediat, în scris, celeilalte părţi 
apariţia cazului de forţă majoră. 

 



Art. 8. CLAUZE SPECIALE 
 8.1. Prezentul acord intră în vigoare odată cu semnarea de către părţile 
semnatare ale acestuia. 
 8.2. Modificarea prezentului acord de asociere se poate face cu acordul părţilor 
prin act adiţional, în condiţiile legii. 
 8.3. Controlul asupra realizării obiectivului şi cheltuirea sumelor conform 
destinaţiei se exercită de către compartimentele de specialitate abilitate ale 
Consiliului Judeţean Covasna şi ale Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, cât şi 
de către alte organe de control abilitate de lege. 
 8.4. Toate neînţelegerile apărute între părţi în legătură cu interpretarea şi 
executarea prezentei se soluţionează pe cale amiabilă, sau, dacă nu este posibil, de 
către instanţele judecătoreşti. 
 Prezentul acord de asociere a fost încheiat astăzi _________________, într-un 
număr de 3(trei) exemplare, având fiecare aceeaşi forţă juridică, dintre care câte un 
exemplar pentru fiecare parte contractantă. 
 
 

Judeţul Covasna 
 

Municipiul Sfântu 
Gheorghe 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Mihai Viteazul” al 

judeţului Covasna 
 

TAMÁS Sándor 
PREŞEDINTE 

ANTAL Árpád András 
PRIMAR 

Colonel ALFONS Gheorghe 
György 

INSPECTOR ŞEF 
FERENCZ Ludovic 

DIRECTOR EXECUTIV
VERES Ildikó 

DIRECTOR EXECUTIV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


