
Anexă la H.C.L. nr. 122/2013 
           
           

CONTRACT DE  COLABORARE 
        
    I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
1.1. 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, reprezentat prin Antal Árpád-András, în 
calitate de primar  

şi  
1.2. Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Covasna cu sediul in 

localitatea în Sfântu Gheorghe str. Kós Károly nr. 5/A, judetul Covasna, având CUI RO 
2969018 reprezentată de László Béla, în calitate de director 

au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze: 
    
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
    2.1. Obiectul contractului îl constituie activitatea de interes public de capturare sau 

şi recoltare a exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul 
municipiului Sfântu Gheorghe, fără contraprestaţie materială. 

 
III. DURATA CONTRACTULUI 
 
    3.1. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării părţilor contractante 

până la data de 30.05.2021.  
 
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
4.1 Municipiul Sfântu Gheorghe se obligă că în termen de 24 de ore de la luarea la 

cunoştinţă a pătrunderii în intravilanul localităţii a vreunui exemplar din speciile de faună 
sălbatică, să notifice prin orice mijloc de comunicare Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi Covasna. 

4.2.Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Covasna se obligă să 
organizeze recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în 
intravilanul localităţii, conform reglementărilor legale. 

 
V. MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI 
5.1. Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi făcută prin acordul 

părţilor, prin act adiţional. 
5.2. Dacă pe parcursul executării prezentului contract intervine, independent de 

voinţa părţilor, o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin părţilor, 
contractul va fi renegociat. 

5.3. Renegocierea contractului se va face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, 
formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situaţe. 

 
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
6. Prezentului contract înceteaza în următoarele situaţii: 
a) la expirarea termenului prevăzut în art.3.1.; 
b) prin acordul părtilor; 
c) denunţarea unilaterală din iniţiativa uneia dintre părti, cu un preaviz de 15 zile; 
d) în cazul în care înainte de termenul prevăzut în art. 3.1. Asociaţia Judeţeană a 

Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Covasna îşi pierde calitatea de gestionar a faunei 
cinegetice din fondul cinegetic nr. 9, Şugaş, judeţul Covasna, dobândită în baza 



Contractului nr. 18/2011 încheiat de asociaţie cu Ministerul Mediului şi Pădurilor prin 
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Braşov. 

VII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
7. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere 

în legătură cu îndeplinirea perzentului contract, în caz contrar, fiecare poate solicita ca 
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. 

 
VIII. COMUNICĂRI 
8. Comunicările dintre părţi se pot face prin telefon, fax sau e-mail. 
 
Prezentului contract sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public 
 
Prezentul contract conţine 2 pagini şi s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte. 
 

MUNICIPIUL SF.GHEORGHE                                                        A.J.V.P.S. 
      Primar                                                                                    Director   
     Antal Árpád-András         László Béla 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


