
Anexă la HCL nr. 30/2014 
 

CONTRACT DE PARTENERIAT 

                                                 Nr. ____  /_______      

I. PĂRŢI 

1. FUNDAŢIA GUZSALYAS cu sediul în Sfântu Gheorghe str. Kós Károly nr. 5/A, 
C.I.F.11044703, reprezentată de Tóth-Birtan Krisztina - Director, în calitate de solicitant al 
proiectului de creare de spaţiu verde;  
2. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în Sfântu Gheorghe str. 1 Decembrie 
1918 nr. 2, CIF 4404605, reprezentat de Antal Árpád - András - Primar, în calitate de 
proprietar al terenului; 
 
3. ASOCIAŢIA KÖNCZEI LÁSZLÓ, cu sediul în Sfântu Gheorghe str. Kós Károly nr. 
5/A, CIF 18123243, reprezentată de Tóth-Birtan Csaba – Preşedinte, în calitate de partener în 
organizarea activităţii de educaţie ecologică; 

II. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI 

Prezentul contract are drept scop participarea în parteneriat la Programul ,,Spaţii Verzi”, 
Componenta Spaţii Verzi Urbane ediţia 2014 lansat de Fundaţia pentru Parteneriat, în vederea 
obţinerii de finanţare pentru înfiinţarea unui parc public în spaţiul adiacent Casei Míves, teren 
proprietate publică, prin a contribui financiar şi cu muncă voluntară la efectuarea lucrărilor de 
amenajare a parcului, prin a utiliza acest parc în scopuri publice educative şi prin a asigura 
întreţinerea şi îngrijirirea spaţiului verde astfel creat, în limita angajamentelor prevăzute în 
prezentul contract. 
 
III. RESPONSABILITĂŢILE şi OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 
Partenerii se obligă în comun: 

i. să promoveze proiectul şi parteneriatul; 
ii. să desemneze o persoană de contact pe perioada derulării prezentului contract; 

iii. să participe prin voluntari la realizarea lucrărilor de amenajare şi întreţinere a parcului; 
iv. să anunuţe reciproc despre orice modificare intervenită pe parcursul derulării 

prezentului contract şi să aştepte acordul celorlalţi.  
Municipiul Sfântu Gheorghe se obligă să pună la dispoziţie spaţiul public şi să asigure 
utilizare neîngrădită a acestuia în scopul propus prin aplicaţie. 
Fundaţia Guzsalyas se obligă în particular la asigurarea managementului proiectului şi 
asigurarea contribuţiei financiare necesară aplicaţiei. 
Asociaţia Könczei László se obligă în particular la asigurarea derulării activităţii de educaţie 
ecologică în cadrul proiectului. 
 

IV. DURATA contractului de parteneriat  

Prezentul contract de parteneriat intră în vigoare de la data de 14 februarie 2014 şi îşi va 
produce efectele până la data finalizării proiectului.   

 



V. GARANŢII 

Părţile declară că au deplină putere, autoritate şi libertate de a încheia prezentul contract de 
parteneriat şi de a-şi asuma şi îndeplini obligaţiile ce decurg din acesta. 

VI. ÎNCETAREA COLABORĂRII, LITIGII 

6.1. Prezentul contract de parteneriat încetează prin ajungerea la termen. 

6.2. Modificările aduse prezentului „Contract de parteneriat” vor fi consemnate în scris, prin 
ac adiţional şi vor fi semnate de către ambele părţi. 

6.3. Litigiile contractului de parteneriat vor fi soluţionate pe cale amiabilă; în cazul în care 
acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente.  

6.4. Prezentul contract de parteneriat a fost redactat şi procesat la data:__________ în 4 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.   

 

                            SEMNĂTURI                                                           

 

MUNICIPIUL SF. GHEORGHE           FUNDAŢIA GUZSALYAS         ASOCIAŢIA KÖNCZEI LÁSZLÓ 

_____________________             ______________________         ___________________ 


