
Anexă la H.C.L. nr. 161/2013 
 
 

CONTRACT DE PARTENERIAT 
 

Art. 1. Părţile contractului 
1.1. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, 
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, tel. 0267-316957, fax 
0267351781, având cod fiscal 4404605, cont IBAN ________, deschis la Trezoreria Sfântu 
Gheorghe, reprezentat prin Antal Árpád-András, în calitate de primar şi Veress Ildikó 
director executiv; 
 
1.2. Asociaţia Tinerilor din Sfântu Gheorghe - SZIT, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 
Sporturilor, nr. 6, bl. 15, Sc. B, ap. 20 tel. 0747-776418, fax _________, având codul fiscal 
30812662, Cod IBAN RO53 RNCB 0124 1297 9243 0001, deschis în Banca BCR Sfântu 
Gheorghe, reprezentată prin Székely Róbert, în calitate de preşedinte; 
 

Art. 2. Obiectul contractului  
Părţile contractante se asociază în vederea organizării şi desfâşurării în perioada 05-
08.2013 a manifestării culturale „Festivalul de arte contemporane pulzArt”, evenimentul 
central al programului „Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc”, 
organizate în Municipiul Sfântu Gheorghe. 

 
Art. 3. Intrarea în vigoare, durata contractului 
(1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţile contractante şi 

se finalizează la data realizării obiectului contractului. 
(2) Perioada în care Asociaţia Tinerilor din Sfântu Gheorghe - SZIT care va derula 

activităţile proiectului, este 01.08.2013-31.09.2013. 
 

Art. 4. Coordonatorul organizării şi desfăşurării manifestărilor 
Părţile contractante desemnează Asociaţia Tinerilor din Sfântu Gheorghe - SZIT, în calitate 
de coordonator al organizării, desfăşurării a manifestării culturale „Festivalul de arte 
contemporane pulzArt”, evenimentul central al programului “Sfântu Gheorghe Capitala 
Culturală a Ţinutului Secuiesc”. 
 

Art. 5. Obligaţiile părţilor 
5.1. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe se obligă:  
a) să monitorizeze modul de derulare a manifestărilor; 
b) să vireze beneficiarului suma de 119.220 lei în contul IBAN al Asociaţiei Tinerilor 

din Sfântu Gheorghe – SZIT, Cod IBAN RO53 RNCB 0124 1297 9243 0001, deschis în 
Banca BCR – Sucursala Sfântu Gheorghe; 

c) să evalueze manifestările derulate şi să întreprindă măsuri corespunzătoare în cazul 
nerealizării acestora. 

5.2. Asociaţia Tinerilor din Sfântu Gheorghe - SZIT are următoarele obligaţii: 
a) să contribuie financiar la realizarea obiectului contractului;  
b) să organizeze şi să deruleze manifestările, conform devizului şi programului 

definitiv; 
c) să asigure buna organizare şi desfăşurare a manifestărilor; 
d) să utilizeze fondurile alocate din partea municipiului Sfântu Gheorghe prin 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, exclusiv pentru cheltuielile organizării şi 
derulării manifestărilor; 

e) răspunde de modul de utilizare în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor 



alocate potrivit prezentului contract, sub sancţiunea restituirii sumelor utilizate cu altă 
destinaţie; 

f) în termen de 15 zile de la finalizarea acţiunii, dar nu mai târziu de data de 
15.10.2013, să prezinte un raport părţilor contractante finanţatoare cu privire la modul de 
folosire a sumelor alocate, întocmit în baza deconturilor justificative; 

g) să informeze locuitorii municipiului prin intermediul mijloacelor mass-media şi 
de publicitate despre organizarea manifestărilor prevăzute de prezentul contract şi asupra 
faptului că acestea sunt cofinanţate de Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe. 

5.3. Sumele se vor aloca prin viramente bancare, în funcţie de eşalonarea derulării 
programului, potrivit solicitărilor depuse de către Asociaţia Tinerilor din Sfântu Gheorghe 
- SZIT la sediul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.  

 
Art. 6. Programul şi devizul manifestărilor sunt prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezentul contract. 
 

Art. 7. Prezentul contract poate fi modificat prin acordul ambelor părţi, prin act 
adiţional. 

 
Art. 8. 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 2(două) exemplare originale, 

câte un exemplar pentru fiecare parte. 
 
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE            ASOCIAŢIA TINERILOR DIN  

    SFÂNTU   GHEORGHE - SZIT 
Primar     Preşedinte 

                           Antal Árpád-András          _______________ 

                Director executiv 

                    Veress Ildikó 

                  Consilier juridic 

 

 

 

 

 

 


