
Anexă la HCL nr. 119/2013 
 

CONTRACT CADRU DE ASOCIERE 
 

 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 RO13TREZ25624510220XXXXX, reprezentat prin Tamás 
Sándor, în calitate de președinte şi Ferencz Ludovic, Director executiv, 

1.2. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, tel. 0267-311243, 
fax 0267-351781, având Cod fiscal nr. 4404605, cont bancar 
RO13TREZ25624510220XXXXX, reprezentat prin Antal Árpád-András, în calitate de 
primar, și Veress Ildikó Director executiv, 

1.3 SC TEGA SA, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. Crângului nr. 1, Jud. 
Covasna, tel. 0367-401911, fax nr. 0267-351897, CUI RO nr. 8670570, reprezentat prin 
__________, în calitate de ______ şi ______________ în calitate de director economic. 

Art. 2. Obiectul contractului 
Părţile contractante se asociază în vederea organizării în comun a unei pieţe volante 

cu periodicitate lunară pentru producătorii locali și regionali de produse alimentare 
tradiţionale și de artă populară la Sfântu Gheorghe. 

Art. 3. Intrarea în vigoare, durata contractului 
Contractul intră în vigoare la data semnării de către toate părţile contractante şi se 

finalizează la data de 31 ianuarie 2018. 
Art. 4. Coordonatorul contractului 
4.1. Părţile contractante desemnează SC TEGA SA, în calitate de lider al asocierii. 
Art. 5. Obligaţiile părţilor 
5.1. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna se obligă: 
a) să pună la dispoziţie o suprafaţă de teren de 3117 mp situată în municipiul Sfântu 

Gheorghe, str. Kós Károly nr. 4, jud. Covasna identificat, prin CF nr. 32737 Sfântu 
Gheorghe, nr. cad 32737 aflat în domeniul public al judeţului Covasna și în administrarea 
Consiliului Judeţean Covasna, necesar realizării obiectului asocierii prevăzut la art. 2, pe 
durata prezentului contract, în zilele în care se organizează piaţă; 

b.) în calitate de administrator al terenului mai sus identificat să asigure accesul 
reprezentanţilor SC TEGA SA, al municipiului Sfântu Gheorghe pentru organizarea pieţei 
volante. 

c) să urmărească executarea prezentului contract; 
5.2. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu 

Gheorghe se obligă: 
a) să autorizeze funcţionarea pieţei volante, în condiţiile legii; 
b) să sprijine conform competenţelor sale legale organizarea pieţelor; 
c) să supravegheze funcţionarea pieţei, în condiţiile legii; 
d) să asigure tarabe demontabile în funcţie de solicitările exprimate de S.C. TEGA 

S.A.; 
e) să facă toate demersurile necesare realizării obiectului prezentului contract. 
5.3. SC TEGA SA are următoarele obligaţii: 
a) să organizeze piaţa volantă conform prezentului contract, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare; 
b) să nu perturbe în nici un fel activităţile derulate pe imobilul identificat la pct. 5.1, 

lit. ”a”, de Consiliul Judeţean Covasna sau de alte persoane juridice în zilele în care nu este 
organizată piaţa volantă; 

c) să obţină toate avizele și autorizaţiile necesare organizării pieţei volante. 
 



Art. 6. 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 Sfântu Gheorghe 
prin 

Consiliul Local al municipiului  
Sfântu Gheorghe 

 
 

Antal Árpád András 
Primar 

 

S.C. TEGA S.A. 
 
 
 
 

_________ 

Director executiv 
Ferencz Ludovic 

 

Director executiv 
Veress Ildikó 

Director economic 
___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


