
Anexă la HCL nr. 166/2020 
 

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 Veress Ildikó director executiv, 
şi 

 1.2. FUNDAȚIA COMUNITARĂ COVASNA/HÁROMSZÉKI KÖZÖSSÉGI 
ALAPÍTVÁNY, cu sediul înMmunicipiul Sfântu Gheorghe, str. Ciucului nr. 47, jud. 
Covasna, având cod fiscal 27674390 având cont nr. _______________________ deschis 
la ________________ Sfântu Gheorghe, reprezentat prin Director Executiv Bereczki 
Kinga,  
 Având în vedere prevederile HCL nr. _____/2020 privind încheierea unui contract 
de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu 
Gheorghe şi Fundația Comunitară Covasna/ Háromszéki Közösségi Alapítvány în  vederea 
finanţării şi realizării în comun a Programului ”Poarta Soarelui/Napkapu” în Municipiul 
Sfântu Gheorghe,  

de comun acord, au convenit să încheie prezentul contract de asociere cu 
respectarea următoarelor clauze:  
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 2.1. Părţile contractante se asociază în vederea finanțării și realizării în comun a 
Programului întitulat ”Poarta Soarelui/Napkapu Program, descris în anexa nr. 1 la 
prezentul contract din care face parte integrantă, cu următoarele componente:  
 1. Program educațional săptămânal privind educarea generațiilor tinere (în special 
elevi din ciclurile primar și gimnazial) în spiritul responsabilității față de mediul 
înconjurător, de protecție și îngrijire a acestuia; 
 2. Programe de informare a câte 50 de minute în legătură cu Programul inițiat, 
transmiterea cunoștințelor tehnice de plantare a copacilor și de mediu privind importanța și 
rolul pădurilor, precum și difuzarea unor filme de animație cu titlul ”Omul, care a plantat 

copaci” în cadrul Cinematografului Arta din Sfântu Gheorghe la care se estimează 
participarea a circa 1000 de elevi din ciclul liceal; 
 3. Împădurirea unei suprafețe de 2 hectare de pășune degradată, proprietatea 
Municipiului Sfântu Gheorghe înscrisă în Titlul de Proprietate nr. 43949/22.05.2007, 
situată în tarlaua 9, parcela 90 amplasată la SV de fosta carieră ”Őrkő”, prin plantarea în 
prima fază a unui număr de 5000 puieți de arbori, în anul 2020; 
 4. Realizarea și amplasarea unei lucrări de artă plastică cu titlul ”Napkapu/Poarta 
Soarelui”realizat din piatră cu 2 elemente de bronz turnat, la care se adaugă anual câte 2 
elemente din bronz turnat, urmând ca în decurs de 8 ani lucrarea de artă plastică să 
dobândească forma unui copac. 
 2.2. Bugetul Programului este 88.566 lei şi cuprinde categoriile de cheltuieli 
menționate în anexa nr.2 la prezentul contract. 

 
 III. CONTRIBUȚIA PĂRȚILOR 
 3.1. (1) Municipiul Sfântu Gheorghe contribuie la realizarea Programului 
menționat la art. 2.1. cu suma de 72.566 lei, reprezentând următoarele cheltuieli:  
 -Proiectul de împădurire cu aprobările cerute de lege: 9000 lei: 
 -Lucrarea de artă plastică care simbolizează procesul de împădurire și efortul 
comun depus la realizarea acestui Program: 63.566 lei (din care piatra sculptată 11.900 lei, 
basoreliefurile din bronz 46.666 lei, transportul 3000 lei și asamblarea elementelor din 
bronz 2000 lei),  



 (2) Autoritatea finanţatoare poate vira suma solicitată şi în tranşe, cu condiţia 
justificării sumei prin documente justificative, anterior virării  tranşei următoare, iar suma 
virată în a ultima tranșă  se va justifica cu documente justificative în termen de 30 zile de 
la data virării.   
 3.2. Fundația Comunitară Covasna/Háromszéki Közösségi Alapítvány contribuie 
cu suma de 16.000 lei, defalcat potrivit Bugetului programului, anexa nr. 2 la prezentul 
Contract. 

 

 IV. INTRAREA ÎN VIGOARE ŞI DURATA CONTRACTULUI 
 4.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţile contractante 
şi se finalizează la data realizării obiectului său.  
 4.2. Programul de împădurire a terenului degradat, prin plantarea a 5000 de puieți 
se va realiza în cursul anului 2020. 
 4.3. Amplasarea lucrării de artă plastică în parcul din vecinătatea Casei de Cultură 
Kónya Ádám se va realiza până la  data de 16 octombrie 2020. 
 4.4. Adaugarea a câte două elemente de bronz turnat lucrării de artă plastică, se va 
realiza anual, la datele stabilite de părțile contractante cu cel puțin 30 de zile înainte de 
eveniment. 
 4.5. Programul educațional se va realiza în anul 2020 în perioada octombrie-
decembrie în fiecare zi de vineri.  
 4.6. Pe durata stării de alertă instituită pe teritoriul României, executarea 
prezentului contract se suspendă.  

 

 V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 5.1. Municipiul Sfântu Gheorghe se obligă:  
 a) să contribuie la realizarea Programului intitulat ”Poarta Soarelui/Napkapu”, cu 
suma de 72.566 lei; 
 b) să pună la dispoziţia Fundației Comunitare Covasna/ Háromszéki Közösségi 
Alapítvány, terenul de 2 hectare, pășune degradată, proprietatea Municipiului Sfântu 
Gheorghe înscris în Titlul de Proprietate nr. 43949/22.05.2007, situat în tarlaua 9, parcela 
90, amplasat la SV de fosta carieră ”Őrkő”pentru a fi împădurit cu un număr de 5000 de 
puieți, prin proces-verbal de predare-preluare și să monitorizeze organizarea şi derularea 
proiectului; 
 c) anterior împăduririi, să asigure, în condițiile legii realizarea unui Proiect de 
împădurire;  
 d) să asigure, anterior demarării lucrărilor de împădurire aprobarea/avizarea 
Proiectului de împădurire de către Garda de Mediu și de către Garda Forestieră; 
 e) să identifice și să pună la dispoziția Fundației Comunitare Covasna terenul din 
Parcul situat în vecinătatea Casei de Cultură ”Kónya Ádám”, în vederea amplasării lucrării 
de artă plastică ”Poarta soarelui/Napkapu”; 
 f) să urmărească evoluția realizării Programului în cursul derulării acestuia şi să 
intreprindă măsuri corespunzătoare în cazul nerealizării ori a realizării necorespunzătoare 
a obligațiilor asumate;  
 g) să preia terenul împădurit ajuns în starea de masiv, prin proces-verbal de 
predare-preluare 
 h) să asigure cuprinderea terenului împădurit, după preluarea acestuia în 
amenajamentul silvic ce se va realiza în anul 2024, potrivit legii; 
 i) să asigure paza terenului împădurit ajuns în starea de masiv, cuprins în 
amenajamentul silvic, după preluarea acestuia prin  proces-verbal de predare-preluare, în 
condițiile legii; 
 j) să solicite restituirea sumelor, cu dobânzi penalizatoare, în situația schimbării 
destinației fondurilor  
alocate. 
 k) să informeze locuitorii municipiului prin intermediul mijloacelor mass- media 
despre realizarea Programului, obiect al prezentului contract.  



 5.2. Fundația Comunitară Covasna/Háromszéki Közösségi Alapítvány se 
obligă: 
 a) să contribuie la realizarea Programului ”Poarta Soarelui/Napkapu”cu suma de 
16.000 lei și să să asigure derularea acestuia în conformitate cu prevederile prezentului 
Contract; 
 b) să utilizeze fondurile repartizate de autoritatea finanţatoare exclusiv în scopul 
realizării Programului, conform bugetului planificat al acestuia, anexă la prezentul contract 
din care face parte integrantă;  
 c) să asigure împădurirea terenului în suprafață de 2 ha de pășune degradată, 
proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în Titlul de Proprietate nr. 
43949/22.05.2007, situat în tarlaua 9, parcela 90 amplasat la SV de fosta carieră ”Őrkő”, 
prin plantarea a 5000 de puieți arbori, conform cu Proiectul de împădurire, aprobat în 
condițiile legii; 
 d) dacă pe timpul derulării Programului, constată uscarea unor puieți, să asigure 
înlocuirea acestora; 
 e) să predea Municipiului Săntu Gheorghe terenul împădurit ajuns în starea de 
masiv prin proces-verbal de predare-preluare; 
 f) să asigure realizarea lucrării de artă plastică ”Poarta Soarelui/Napkapu”, să 
asigure transportul și amplasarea acestuia în locul indicat de autoritatea finanțatoare; 
 g) să asigure dezvelirea lucrării de artă plastică, într-un cadru festiv, cu informarea 
presei despre eveniment și să invite autoritățile administrației publice locale la acest 
eveniment;  
 h) să asigure realizarea programelor educaționale pentru tineri (elevi din ciclurile 
primare și gimnaziale) prin difuzarea de filme documentare și a altor materiale informative 
cu privire la importanța protejării mediului înconjurător, în special a pădurilor, conform 
celor menționate în cererea de asociere; 
 i) răspunde de modul de utilizare a sumelor încasate potrivit prezentului contract, 
în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, sub sancţiunea restituirii sumelor utilizate 
cu altă destinaţie; 
 j) să predea suprafața de teren împădurită potrivit Proiectului de împădurire, după 
instalarea stării de masiv și să predea lucrarea de artă realizată după instalarea tuturor 
elementelor din bronz turnat prin proces-verbal de predare-preluare; 
 k) în termen de 30 zile de la finalizarea Programului, să prezinte un raport detaliat 
cu privire la modul de folosire a sumei repartizate de autoritatea finanţatoare, întocmit în 
baza documentelor justificative (facturi ş.a.);  

 
 VI. DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI  
 6.1. Programul ”Poarta Soarelui/Napkapu” se va desfășura conform prevederilor 
prezentului Contract şi va fi adus la cunoştinţă publică prin mass- media locală de către 
Fundația Comunitară Covasna.  

 

 VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI.  
 7.1. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul comun al părţilor 
contractante, prin act adiţional.  

 
 VIII. INCETAREA CONTRACTULUI 
 8. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: 
 - realizarea obiectului contractului.   
 - partile convin de comun acord incetarea contractului, în cazul în care obiectul său 
nu se poate realiza datorită intervenției cazuluide forță majoră;; 
 - expirarea duratei contractului; 
 - denunţarea unilaterală a contractului de catre una din părţi, cu plata daunelor către 
cealaltă parte, echivalente cu prejudiciul cauzat; 
 - reziliere în caz de neexecutare culpabilă a obligațiilor asumate, situație în care 
partea aflată în culpă va răspunde pentru prejudiciul creat, conform prevederilor legale  



 IX. FORŢA MAJORĂ 
 9.1. 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. 
 9.2. Prin „forţa majoră” se înţelege un fenomen natural sau social exterior, 
extraordinar, de nebiruit, şi care nu putea fi prevăzut (ex. calamităţi naturale). 

 
 X. LITIGII.  
 10. 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   FUNDAȚIA COMUNITARĂ COVASNA/  
                  Primar         HÁROMSZÉKI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY 
     ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS            prin 
                         Director Executiv 
                    Bereczki Kinga 
 
 
 
 
             Veress Ildikó 
          director executiv 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


