
Anexă la H.C.L. nr. 89/2014 
 

Nr. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE  __________________vvvvvvvvvvvvvvvvvvv    
 
Nr. FUNDAŢIA COLEGIULUI “SZÉKELY MIKÓ” _____________________ 
 
 

CONTRACT DE PARTENERIAT 
 

I. PĂRTILE CONTRACTANTE 
1. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 

2; CIF 4404605, reprezentat prin Antal Árpád-András - primar şi Veress Ildikó - director, 
pe de o parte, 

2. FUNDAŢIA COLEGIULUI “SZÉKELY MIKÓ”, cu sediul în Sfântu 
Gheorghe, str. Gróf Mikó Imre nr. 1, jud. Covasna, RO74BRDE150SV01414361500, 
deschis la BRD- Groupe Societe Generale, Sucursala Sfântu Gheorghe, CUI 9618278, 
reprezentată prin preşedinte Incze Sándor, au convenit încheierea prezentului contract, cu 
respectarea următoarelor clauze: 
 

II. OBIECTUL CONTACTULUI 
2.1. Părţile contractante în baza prezentului contract întemeiază o relaţie de 

colaborare în vederea realizării, amplasării statuii „Kálvin János”, în piaţa Kalvin din 
Sfântu Gheorghe. 

2.2. Fundaţia Colegiului “Székely Mikó” asigură efectuarea demersurilor pentru 
realizarea statuii şi amplasarea acesteia până la sfârşitul anului 2014. 

2.3. Municipiul Sfântu Gheorghe asigură completarea fondurilor financiare ale 
Fundaţiei Colegiului “Székely Mikó” cu suma de 63.000 lei. 

2.4. Suma se virează în contul Fundaţiei Colegiului “Székely Mikó” în baza facturii 
emise. 
 

III. TERMENUL CONTRACTULUI 
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este 

valabil până la executarea obiectului acestuia. 
 

IV. OBLIGATIILE PĂRTILOR 
4.1. Fundaţia Colegiului “Székely Mikó” se obligă: 
- să asigure efectuarea tuturor demersurilor pentru realizarea statuii şi amplasarea 

acesteia până la sfârşitul anului 2014; 
- să folosească suma primită pentru scopul stabilit la cap. II.; 
- să prezinte facturile de achiziţie la Direcţia economică a Municipiului Sfântu 

Gheorghe; 
- să prezinte ordinul de plată a contravalorii facturii la Direcţia economică a 

Municipiului Sfântu Gheorghe în termen de 10 zile de la data plăţii. 
4.2. Municipiul Sfântu Gheorghe se obligă: 
- să vireze suma stabilită la art. 2.3. în termen de 30 de zile de la prezentarea facturii 

la Direcţia economică a Municipiului Sfântu Gheorghe. 
V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
5.1. Părţile contractante răspund pentru executarea contractului cu bună-credinţă, 

sub sancţiunea plăţii de daune interese în sarcina părţii care provoacă prejudicii celeilalte 
părţi.     

5.2. Forţa majoră apără de răspundere. 
5.3. Fundaţia Colegiului “Székely Mikó” se obligă să restituie către Municipiul 

Sfântu Gheorghe sumele care nu au fost cheltuite potrivit scopului şi destinatiei slabilite. 
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 



6.1. Prezentul contract încetează: 
 a) prin acordul de voinţă al părtilor, exprimat în acest sens şi manifestat în formă 

scrisă; 
b) în cazul neexecutării obligaţiilor contractuale, contractul poate fi reziliat, de plin 

drept, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată (pact comisoriu de 
gradul  IV), cu un preaviz de 5 zile calendaristice. 
 

VII. LITIGII 
7.l. 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. DISPOZITII 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. 
 
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE       FUNDAŢIA COLEGIULUI  
       “SZÉKELY MIKÓ”  

                        Primar             Preşedinte 
                  ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS                                    INCZE SÁNDOR 
 
 
 
    
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


