
Anexă la HCL nr. 93/2020 
              

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE 
 

RO 520008 Sf.Gheorghe                                                               Tel:  0267-316957 
str. 1 Decembrie nr. 2                                                            Fax: 0267-311243 
Judetul Covasna                                                                E-Mail: info@sepsi.ro 

 
Nr. înreg. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE  _________/___________ 
Nr. înreg. CASA DE CULTURA ”KÓNYA ÁDÁM” ________/___________ 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE  
1.1. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE prin Direcţia Gospodărire Comunală, cu 

sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, tel. 0267-316957, fax 
0267351781, având cod fiscal 4404605, reprezentat prin Antal Árpád-András, în calitate de 
primar şi Veress Ildikó director executiv, în calitate de asociat primar, 

 şi 
1.2. CASA DE CULTURĂ ”KÓNYA ÁDÁM” cu sediul în Municipiul Sfântu 

Gheorghe str. Kossuth Lajos nr. 13, având CIF 4925603, cont bancar (IBAN), 
nr._______________________, deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe, Tel.0267352460, e-
mail muvhaz@planet.ro, în calitate de asociat secund,  

având în vedere H.C.L. ___________ privind încheierea unui contract de asociere între 
Municipiul Sfântu Gheorghe şi Casa de Cultură ”Kónya Ádám” în vederea organizării în anul 
2020 a unor evenimente cu caracter cultural 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 se obligă să colaboreze în vederea organizării unor evenimente cu caracter 

cultural, cuprinse în anexa nr. 1 care fac parte din programul anual de evenimente cuprinse în 
anexa nr. 2 la contract, care se vor derula în perioada 11.03.2020-31.12.2020, în Municipiul 
Sfântu Gheorghe.   

2.2 În cazul în care pe parcursul derulării prezentului contract, se vor organiza şi alte 
evenimente, care nu sunt prevăzute în anexa nr. 1, Casa de Cultură ”Kónya Ádám” se obligă să 
notifice partea contractantă, cu cel puţin 10 zile înainte de derularea evenimentului. 

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 stabilită în prezentul contract.  
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
4.1. Municipiul Sfântu Gheorghe se obligă:  
a) să pună la dispoziţie terenurile domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, 

pentru perioadele stabilite în prezentul contract; 
b) să asigure, pe perioada derulării proiectului, sprijin în vederea realizării în cele mai 

bune condiţii a obiectului contractului; 
c) să supravegheze, prin intermediul compartimentelor de specialitate din cadrul 

Primăriei, desfăşurarea în cele mai bune condiţii a obiectului contractului, pe întreaga perioadă 
a derulării acestuia; 

d) să asigure forţă de muncă, utilaje şi logistică pentru realizarea evenimentului, 
e) să asigure energia electrică din reţeaua de iluminat public al municipiului, aceasta 

fiind măsurată prin grija municipiului şi facturată către Casa de cultură ”Kónya Ádám”. 
4.2. Casa de Cultură Kónya Ádám se obligă: 
a) să organizeze în cele mai bune condiţii evenimentele descrise în anexa prezentului 

contract, care face parte integrantă al acestuia; 
b) să finanţeze evenimentele cuprinse în anexa contractului; 
c) să asigure resurse care vor acoperi cheltuielile de organizare şi derulare a 

evenimentelor; 



d) să asigure forţă de muncă, infrastructură şi logistică pentru realizarea programului 
Anul Elevilor 2020; 

e)  să asigure paza şi curăţenia permanentă a spaţiului pus la dispoziţie în vederea 
derulării evenimentelor cu caracter cultural; 

f) să asigure la finalizarea fiecărui eveniment desfăşurat sprijin în vederea readucerii 
spaţiului în situaţia anterioară; 

g) să ia măsurile necesare pe perioada derulării evenimentelor, în vederea înlăturării 
oricărui pericol care ar putea aduce atingere siguranţei cetăţenilor; 

h) să obţină de la autorităţile competente avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare 
derulării în cele mai bune condiţii a evenimentelor; 

i) să încheie contracte de furnizare utilităţi cu operatorii licenţiaţi; 
j) să respecte angajamentele luate prin contractele încheiate. 
V. RĂSPUNDEREA PENTRU NEEXECUTAREA OBLIGAŢIILOR 

CONTRACTUALE 
5.1. În cazul în care, una dintre părţi nu respectă clauzele contractuale, cealaltă parte 

poate denunţa unilateral contractul.   
5.2. Partea care nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale va fi obligată la plata daunelor 

către partea păgubită. 
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:  
- ajungerea la termen a contractului  
- prin acordul scris al contractanţilor;  
- denunţarea unilaterală a contractului de către una din părţi, cu plata daunelor către 

cealaltă parte, echivalente cu prejudiciul cauzat;  
- imposibilitatea realizării obiectului contractului din cauze neimputabile vreunei părţi. 
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                              CASA DE CULTURĂ  
                  ”KÓNYA ÁDÁM” 
                     Primar                                                                    Pentru Manager 
         ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS                                              Consilier juridic 
                                                                                                     DAMIAN DIANA 
 
 

               Director 

           VERESS ILDIKÓ 

 
 
Vizat din punct de vedere juridic 
      MOLNAR IRMA MARIA 



 


