
 Anexă la H.C.L. nr. 88/2014 
 

CONTRACT DE PARTENERIAT 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
1.1. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, 
str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, jud. Covasna, reprezentat legal prin PRIMAR ANTAL 
ARPÁD ANDRÁS, având cod fiscal: 4404605, cont IBAN: RO95TREZ 
25624510220XXXXX, tel: 0267/316957, fax: 067311243 şi 
1.2.COMUNITATEA EVREILOR BRAŞOV ROMÂNIA, cu sediul în municipiul 
Braşov, str. Poarta Schei nr. 27, jud. Braşov, Cod fiscal: 4383308, având cont nr. BCR 
RO73RNCB0053048613010001, deschis la BCR Braşov, tel: 0268-511867; reprezentată 
prin Preşedinte Tiberiu Roth, de comun acord, în baza HCL nr______ au convenit să 
încheie prezentul contract de parteneriat cu respectarea următoarelor clauze:  
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Obiectul contractului îl constituie colaborarea părţilor în vederea realizării unui Parc 
Memorial al Holocaustului în spaţiul din cimitirul evreiesc nou, situat în municipiul Sfântu 
Gheorghe , str. Voican, înscris în CF nr. 29110, Sfântu Gheorghe, nr. top. 2495/1, până la 
data manifestărilor ocazionate de comemorarea a 70 de ani de la deportările evreilor din 
anul 1944, organizate în perioada 3-5 mai 2014. 
2.2. Proiectul Parcului Memorial al Holocaustului include în principal:  
- un obelisc din piatră de Malnaş cu o înălţime de 4 m, lăţime de 80-90x40-50 cm grosime, 
cu fundaţia aferentă, cu 2 litere ebraice- zaid si lamed, care sunt prescurtarea cuvintelor ce 
semnifică „veşnică amintire, binecuvântata lor amintire - örök emlékül, emlékük áldott” 
- plantarea a 52 de copaci tuia (Thuia occidentalis) dispuşi în semicerc în jurul obeliscului, 
la distanţe de 2-3-4 m, copacii marcând amintirea celor 52 de copii, sub vârsta de 14 ani 
ucişi în Holocaust şi 3-3 salcii plângătoare (Salix babylonica) în prefaţarea obeliscului 
memorial, de o parte şi alta a aleii ce conduce către aceasta, în memoria celor 600 de 
victime ale Holocaustului. 
- realizarea unor bănci şi a aleii de acces.   
III. INTRAREA ÎN VIGOARE ŞI DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţile contractante şi se 
finalizează la data realizării obiectului său.  
IV. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR 
4.1. Părţile contractante, se angajează să realizeze obiectul contractului stabilit la art. 2.1, 
2.2, prin aportul lor comun în muncă şi bani după cum este specificat la cap. V., art. 5.1 şi 
5.2. . 
4.2. Regimul juridic al monumentului astfel realizat, al plantaţiei de arbuşti şi al băncilor 
aferente, va fi cea stabilită prin dispoz.art. 577 din Codul civil, referitoare la accesiune 
imobiliară artificială. 
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
5.1. Municipiul Sfântu Gheorghe se obligă:  
a) să contribuie cu suma de 35.500 lei şi să o vireze în contul beneficiarului în termen de 
________ zile de la semnarea prezentului contract;  
b) să monitorizeze realizarea Parcului Memorial al Holocaustului, modul de derulare a 
realizării; 
c) să solicite un raport detaliat la terminarea lucrărilor, privind costurile realizării Parcului 
memorial, obiect al prezentului contract; 
d) să  întreprindă măsuri corespunzătoare în cazul nerealizării acestuia în termenul stabilit;  
5.2. Comunitatea Evreilor Braşov- România se obligă: 
a) să contribuie cu suma de 10.000 lei pentru realizarea obiectului contractului;  
b) să asigure proiectarea, DTAC şi edificarea monumentului, a parcului din jurul acestui 
monument;  
 



c) să asigure buna organizare şi desfăşurare a manifestărilor de inaugurare a Parcului 
Memorial al Holocaustului; 
d) să utilizeze fondurile alocate din partea municipiului Sfântu Gheorghe prin Consiliul 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, exclusiv pentru cheltuielile cuprinse în devizul 
estimativ pentru realizarea monumentului dedicat Holocaustului  
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 30 mai 2014, 
să prezinte un raport părţii cocontractante 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 realizarea Parcului Memorial al Holocaustului obiect al prezentului 
contract şi asupra faptului că acesta a fost cofinanţat de Municipiul Sfântu Gheorghe prin 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 
5.3. Sumele se vor aloca prin virament bancar, după semnarea contractului, în funcţie de 
eşalonarea derulării proiectului.  
VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI.  
6.1. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul comun al părţilor 
contractante, prin act adiţional 
VII. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
7.1. În situatia neexecutării culpabile a obligaţiilor stabilite prin prezentul contract, ori a 
executării necorespunzătoare ale acestora, părţile răspund în limita prejudiciului creat prin 
fapta lor.  
VIII. FORŢA MAJORĂ 
8.1 Forţa majoră înlătură răspunderea părţilor în cazul neexecutării parţiale sau totale a 
obligaţiilor asumate, cu condiţia ca evenimentul să fie notificat de partea care îl invocă, 
celeilalte părţi în termen de 3 zile de la producerea lui, şi partea care îl invocă să ia toate 
măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
8.2. Prin forţa majoră se înţelege un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de 
nebiruit, şi care nu putea fi prevăzut (ex. calamităţi naturale). 
IX. LITIGII.  
9.1.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 instantele judecătoreşti competente de la sediul 
autorităţii finanţatoare.  
 
 Prezentul contract s- a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte contractantă, azi____________.  
 
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE                         COMUNITATEA EVREILOR    
                        PRIN                   BRAŞOV- ROMÂNIA 

       PRIMAR                                                                             PRIN 
                                                        PREŞEDINTE 

   ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS                       TIBERIU ROTH 

      DIRECTOR EXECUTIV 

            VERESS ILDIKÓ 

            Consilier juridic 

 



 


