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MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE 
RO 520008 Sf.Gheorghe                                         Tel:  0267-316957 
str. 1 Decembrie nr. 2                                     Fax: 0267-311243 
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Nr. înreg. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE ________/__________ 
Nr. înreg. OPERA MAGHIARĂ DE STAT ________/________ 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE  
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  
1.2. OPERA MAGHIARĂ DE STAT, cu sediul în 1061 Budapesta, str. Andrássy 

nr. 22, Ungaria, telefon: +36 1 814 7100, www.opera.hu,  cont bancar 
.........................................................., deschis la ..............................................................., 
reprezentat prin Director General Ókovács Szilveszter, 

având în vedere prevederile HCL nr. _____/ 2018 privind încheierea unui contract 
de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu 
Gheorghe şi Opera Maghiară de Stat din Ungaria în vederea organizării în municipiul 
Sfântu Gheorghe a premierei spectacolului de operă în aer liber ”Poțiunea iubirii” de 
Donizetti, de comun acord, au convenit să încheie prezentul contract de asociere cu 
respectarea următoarelor clauze:  

II. OBIECTUL ŞI VALOAREA CONTRACTULUI  
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților în vederea 

realizării în  Municipiul Sfântu Gheorghe a premierei spectacolului de operă în aer liber 
”Poțiunea iubirii” de Donizetti, ce va avea loc la data de 31 august 2018 orele 20,00-22,00 
în municipiul Sfântu Gheorghe, P-ța Libertății. 

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.  
3.2. Spectacolul propriu zis va avea loc la data de 31 august 2018 între orele 20,00-

22,00, iar ocuparea locației P-ța Libertății, pusă la dispoziție de Municipiul Sfântu 
Gheorghe, se va face în intervalul orar: 14,00-24,00. 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  
4.1. Municipiul Sfântu Gheorghe se obligă:  
a) să pună la dispoziția Operei Maghiare de Stat locația P-ța Libertății pentru 

desfășurarea evenimentului;  
b) să asigure emiterea aprobărilor necesare desfăsurării evenimentului;  
c) să asigure folosința holului și vestiarelor Teatrului Tamási Áron  la data de 31 

august între orele 14,00-24,00;  
d) să asigure sursa de energie cu o capacitate de 3X63 A, precum și supravegherea 

acestuia de către un profesionist care efectuează și instalarea și operarea rețelei tehnice 
necesare pentru scena mobilă; 

e) să asigure închiderea iluminării publice pe cele două rânduri de iluminatori, 
dintre Teatrul Tamási Áron și Galeriile de Artă ”Gyárfás Jenő” la data de 31 august între 
orele 19,00-22,00.  



f) să asigure punerea la dispoziție artiștilor performeri și colaboratori de către 
Teatrul ”Tamási Áron” a vestiarelor și holului teatrului; 

g) să asigure amplasarea unui număr de 300 de scaune pentru auditoriul 
spectacolului;  

h) să asigure distribuirea fluturașilor publicitari ai Operei Maghiare de Stat, precum 
și popularizarea programului pe interfețele electronice, panourile publicitare și panourile 
de tip citylight ale Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.  

4.2. Opera Maghiară de Stat se obligă:  
a) să prezinte producția de turneu-spectacol în aer liber- ”Poțiunea iubirii” de 

Donizetti,  
b) să respecte termenul și ora stabilită pentru prezentarea spectacolului, pentru 

pregătirile prealabile, precum și să se încadreze în  locația pusă la dispoziție de către 
Municipiul Sfântu Gheorghe.    

c) să asigure gratuitatea vizionării spectacolului pentru auditoriul interesat; 
d)  să asigure traducerea materialelor publicitare în limba română.  

V. RĂSPUNDEREA PENTRU NEEXECUTAREA OBLIGAŢIILOR 
CONTRACTUALE 

5.1. În cazul în care, o parte nu își respectă obligațiile contractuale, răspunde pentru 
tot prejuduiciul creat celeilalte părți, inclusiv pentru prejudiciul de imagine.  

VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI.  
6.1. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul comun al părţilor 

contractante, prin act adiţional.  
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
7.1 Prezentul contract înceteaza în următoarele cazuri:  
- realizarea obiectului contractului.  
- părţile convin de comun acord încetarea contractului;  
- denunţarea unilaterală a contractului de către una din părţi, cu plata daunelor către 

cealaltă parte, echivalente cu prejudiciul cauzat.  
VIII. FORŢA MAJORĂ 
8.1. Forţa majoră înlătură răspunderea părţilor în cazul neexecutării parţiale sau 

totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 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.  

 
Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte contractantă.  
  

     MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE               OPERA MAGHIARĂ DE STAT    
  

         PRIMAR         DIRECTOR GENERAL  
       ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS                                    ÓKOVÁCS SILVESZTER 
 
 
 

       SECRETAR 
              KULCSÁR TÜNDE 
 


