
Anexă la HCL nr. 167/2020 
 

PROTOCOL DE COOPERARE 
pentru dezvoltarea economică a Municipiului Sfântu Gheorghe 

 
 
 I. PĂRȚILE  
 Art. 1. 

● Camera de Comerț și Industrie Covasna, cu sediul în Municipiul Sfântu 
Gheorghe, str. Oltului nr. 17, jud. Covasna, cod fiscal RO5577914, email: 
……………………, reprezentată prin președinte EDLER András-György; 

● Asociația IT PLUS, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului 
nr.4/A, jud. Covasna, cod fiscal 35436321, email: …………………………., reprezentată 
prin președinte BIHARI Béla; 

● Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Județul Covasna ”ASIMCOV”, 
cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Presei nr. 4, jud. Covasna, cod fiscal 
13898354, email: …………………, reprezentată prin președinte BAGOLY Miklós-
Levente, pe de o parte, 

 și 
● Municipiul Sfântu Gheorghe, prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu 

Gheorghe, cu sediul pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna, cod fiscal ……., 
reprezentat prin primar ANTAL Árpád-András, email: 
………………………………...…….., pe de altă parte,  
 În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe 
nr. ______/2020, au convenit încheierea prezentului Contract de cooperare, cu respectarea 
următoarelor clauze:  
 
 II. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COOPERARE 
 Art. 2. Prin prezentul protocol de cooperare părțile își exprimă voința de a coopera 
în vederea dezvoltării economice a municipiului Sfântu Gheorghe, în concordanță cu 
Strategia integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe, aprobată prin 
H.C.L. nr. 356/2017, stabilind modalitățile concrete de aducere la îndeplinire a acestui 
deziderat. 
 
 III. DURATA PROTOCOLULUI DE COOPERARE 
 Art. 3. Prezentul protocol de cooperare intră în vigoare la momentul semnării sale 
de către toate părțile contractante, și este valabilă până la denunțarea acestuia de către una 
dintre părți. 
 
 IV. PARTICIPAREA PĂRŢILOR LA REALIZAREA PROIECTULUI - 
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 
 IV.1. Consiliul Consultativ al Oamenilor de Afaceri 
 Art. 4. Părțile convin ca pentru realizarea obiectului protocolului de cooperare, 
Camera de Comerț și Industrie Covasna, Asociația IT PLUS și Asociația Întreprinderilor 
Mici și Mijlocii Județul Covasna ”ASIMCOV, să constituie un Consiliu Consultativ al 
Oamenilor de Afaceri competent pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, o structură de 



sprijin cu caracter consultativ, care la solicitarea autorităților publice locale ale 
municipiului Sfântu Gheorghe va exercita următoarele atribuții: 
 a) inițiază propuneri cu impact asupra mediului economic din raza administrativ-
teritorială a municipiului Sfântu Gheorghe, 
 b) emite puncte de vedere cu privire la inițiativele cu impact economic, a căror 
reglementare este competența legală a Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Art. 5. Consiliul Consultativ al Oamenilor de Afaceri se înființează și funcționează 
în baza Protocolului de colaborare strategică pentru sprijinirea dezvoltării economice din 
județul Covasna, încheiat la data de 19.03.2020, între Camera de Comerț și Industrie 
Covasna, Asociația IT PLUS și Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Județul Covasna 
”ASIMCOV, anexă la prezentul Protocol de cooperare. Orice modificare a protocolului de 
mai sus, va fi adusă la cunoștința Municipiului Sfântu Gheorghe, care va putea decide, în 
funcție de modificările aduse protocolului, dacă dorește continuarea prezentului protocol 
de cooperare. 
 Art. 6. Cooperarea operativă dintre Municipiul Sfântu Gheorghe și Consiliul 
Consultativ al Oamenilor de Afaceri se va desfășura conform următoarei proceduri: 

a) Primarul/Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe va solicita, în 
situația în care consideră a fi oportune, punctele de vedere al Consiliului Consultativ cu 
privire la inițiativele cu impact economic, a căror reglementare intră în competența 
autorității deliberative. 

b) Solicitarea pentru emiterea unui punct de vedere, împreună cu documenția 
aferentă obiectului acesteia, se va transmite către Secretariatul Consiliului Consultativ, 
asigurat de personalul Camerei de Comerț și Industrie Covasna. 

c) Consiliul Consultativ va transmite punctul său de vedere, în termen de 
maximum 7 zile calendaristice de la înregistrarea solicitării. Punctul de vedere motivat al 
Consiliului Consultativ va conține opiniile pro și contra formulate de toți membrii 
Consiliului Consultativ care au luat parte la dezbateri. 

d) Punctul de vedere al Consiliului consultativ va fi transmis Compartimentului 
Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, care îl 
va comunica primarului municipiului Sfântu Gheorghe și consilierilor locali. 

e) Inițiativele Consiliului Consultativ având ca obiect propuneri cu impact asupra 
mediului economic al municipiului Sfântu Gheorghe, vor fi transmise către Consiliul Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe și primarului municipiului în termen de ___ zile de la 
adoptarea lor, fiind insoțite de o documentație de fundamentare a acestora. Comisiile de 
specialitate ale consiliului local competente în domeniu, analizează propunerile formulate 
cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative incidente 
în materie. 
   
 IV.2. Grupurile ad-hoc de oameni de afaceri 
 Art. 7. (1) Primarul/comisiile de specialitate ale consiliului local pot solicita 
sprijinul fondatorilor Consiliului Consultativ al Oamenilor de Afaceri pentru constituirea 
unor grupuri ad-hoc de oameni de afaceri formate din reprezentanții unor firme cu sediul 
social în Municipiul Sfântu Gheorghe, care vor participa alături de reprezentanții 
autorităților publice locale la întâlniri organizate cu reprezentanții mediului de afaceri din 
diferite sectoare economice, din raza teritorială a partenerilor instituțională ai autorităților 
administrației publice locale. 



 (2) Modul de constituire a grupurilor ad-hoc este prevăzut în  Protocolul de 
colaborare strategică pentru sprijinirea dezvoltării economice din județul Covasna. 
 (3) Solicitarea se va transmite Secretariatului Consiliului Consultativ, în timp util, 
pentru ca inițiatorii să dispună de cel puțin 10 zile calendaristice de la înregistrarea 
solicitării, pentru organizarea grupului, cu precizarea tuturor informațiilor ce pot fi 
relevante pentru corecta configurare a grupului ad hoc. 
 
 V. COMUNICARE 
 Art. 8. Părțile prezentului protocol de cooperare susțin utilizarea instrumentelor 
digitale în vederea unei colaborări eficiente. În acest scop părțile vor comunica, după 
intrarea în vigoare a prezentului protocol, la adresele de email menționate la art.1, adresele  
de email operative, precum și numele și numărul de telefon mobil al persoanei/persoanelor 
de contact. 
 
 VI. ALTE CLAUZE 
 Art. 9. Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe va susține financiar 
funcționarea Secretariatului Consiliului Consultativ, prin suplimentarea anuală a ajutorului 
de minimis acordat Camerei de Comerț și Industrie Covasna baza H.C.L. nr. 162/2018 
privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual multianual Camerei de 
Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna. 
 
 
 Prezentul protocol de cooperare s-a încheiat astăzi, _________2020, în 4 exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 
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