
Anexă la H.C.L. nr. 346/2014 
 

NR. Municipiu Sfântu Gheorghe ____________/_____________ 
NR. Vrabie Kovacs Zsolt P.F.A._______/__________ 
 
  

CONTRACT DE PARTENERIAT 
 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
MUNICIPIUL SF. GHEORGHE, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, cod 

poştal 520008, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, având CIF 4404605, reprezentat prin Antal 
Árpád-András – primar şi Veress Ildikó - director, şi  

VRABIE KOVÁCS ZSOLT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, cu sediul în 
municipiul Sfântu Gheorghe, str. Constructorilor, nr. 7C, jud. Covasna, reprezentată prin 
Vrabie Kovács Zsolt,  

au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze: 
 
II. OBIECTUL CONTACTULUI 
2.1. Obiectul contractului îl constituie colaborarea părţilor în vederea organizării 

Târgului de Meşteşugari din cadrul Târgului de Crăciun 2014 desfăşurat în perioada 18-24 
decembrie 2014 la Sfântu Gheorghe. Locul desfăşurării evenimentului este parcarea din 
faţa Hotelului Bodoc situat pe strada Kossuth Lajos. 

 
III. TERMENUL CONTRACTULUI 
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţile contractante şi 

se finalizează la data realizării obiectului său.  
 
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
4.1. Municipiul Sfântu Gheorghe se obligă: 
• în calitate de organizator principal, să monitorizeze organizarea evenimentului;   
• să asigure 20 de standuri de târg şi 25 de căsuţe de lemn decorate cu ghirlande din 

crengi de brad; 
• să asigure alimentarea cu energie electrică a standurilor şi iluminarea căsuţelor de 

lemn; 
• să asigure un program cultural-artistic în spiritul sărbătorilor de iarnă; 
• să asigure muzică ambientală de sărbători pe durata programului de funcţionare a 

târgului; 
• să delege două persoane în comisia de selecţie a comercianţilor; 
• să pregătească materialele promoţionale şi informative; 
• să promoveze evenimentul pe canalele de comunicare proprii. 
4.2. Vrabie Kovács Zsolt PFA îşi oferă serviciile gratuit în vederea desfăşurării 

acestui eveniment şi se obligă cu privire la următoarele responsabilităţi organizatorice: 
• derularea selecţiei comercianţilor/meşterilor populari participanţi la târg, în 

colaborare cu persoanele nominalizate de municipiul Sfântu Gheorghe; 
• delimitarea locurilor ocupate de fiecare participant şi alocarea standurilor 

comerciale; 
• asigurarea funcţionării unui stand de alimentaţie publică în incinta târgului; 
• asigurarea, în mod gratuit, a câte unei băuturi calde pentru protagoniştii 

programelor cultural-artistice organizate de municipiul Sfântu Gheorghe, dar nu mai mult 
de 1500 de pahare; 

• asigurarea bunei desfăşurării a târgului şi respectarea programului de funcţionare 
stabilit împreună cu Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe; 

• promovarea evenimentului pe canalele de comunicare proprii. 
 



V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
5.1. Părţile contractante răspund pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, sub 

sancţiunea plăţii de daune interese în sarcina părţii care provoacă prejudicii celeilalte părţi. 
5.2. Forţa majoră apără de răspundere. 
 
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
6.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 
• realizarea obiectului contractului; 
• părţile convin de comun acord încetarea contractului; 
• expirarea duratei contractului; 
• denunţarea unilaterală a contractului de către una din părţi, cu plata daunelor către 

cealaltă parte, echivalente cu prejudiciul cauzat. 
 

VII. LITIGII 
7.1. Litigiile de orice fel decurgând din prezentul contract vor fi soluţionate pe cale 

amiabilă, în caz contrar fiind de competenţa instanţelor de drept comun. 
 
VIII. DISPOZIŢII FINALE 
8.1. Prezentul contract poate fi modificat prin acordul comun, exprimat în scris al 

părţilor. 
8.2. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte contractantă.  
 

                            PRIMAR        VRABIE KOVACS ZSOLT 
ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS          PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 
 
 
 
 
         SECRETAR   
   KULCSÁR TÜNDE  

 
 
 
 
                  Consilier juridic 
 
 
 


