
Anexa nr. 1 

la Hotărârea nr. 85/2011 

 

                                                          

CONTRACT–CADRU DE ASOCIERE 

 

încheiat astăzi_________ 2011 în vederea dezvoltării turismului în municipiul Sf. Gheorghe, jud. 

Covasna, județul Covasna 

 

 

1. Judeţul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu 

Gheorghe, Piaţa Libertăţii Nr. 4, tel. 0267-311190, fax 0267-351228, având Cod fiscal 4201988, cont 

bancar _________, reprezentat prin Tamás Sándor, în calitate de președinte şi Ferencz Ludovic, 

Director executiv, 

2. Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sf. Gheorghe, cu 

sediul în Sf. Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, tel. 0267-311243, fax 0267-351781, având Cod 

fiscal nr. 4404605, cont bancar _______, reprezentat prin Antal Árpád, în calitate de primar, și 

Veress Ildikó Director executiv, 

am convenit următoarele: 

Art. 1. - Obiectul contractului  

1.1. Părţile contractante se asociază în vederea dezvoltării turismului în municipiul Sf. 

Gheorghe, jud. Covasna,. 

1.2. Părțile convin că vor face demersuri în vederea achiziționării imobilelor aparținătoare 

Complexului Hotelier Bodoc din Sf. Gheorghe, și după achiziție să reabiliteze acestea.  

1.3. Părțile convin ca asocierea realizată prin prezentul contract să fie reprezentată față de 

terți de municipiul Sf. Gheorghe. 

Art. 2 – Intrarea în vigoare şi durata contractului.  

2.1.  Contractul intră în vigoare la data semnării de către părţile contractante.  

2.2. Valabilitatea unor eventuale acte adiţionale este condiţionată de aprobarea lor prin 

hotărâri ale părţilor semnatare, adoptate în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.                               

Art. 3 – Obligaţiile părţilor.  

- să asigure resursele financiare necesare în vederea modernizării și reabilitării imobilelor în 

cauză în condițiile legii. 

- să aprobe documentaţiile tehnico-economice, proiectele precum şi orice alt document 

necesar pentru realizarea obiectului prezentului contract cadru de asociere; 

- să asigure resurse financiare și umane pentru funcţionarea imobilelor reabilitate, în 

condițiile legii. 

Art. 4.1. – Părțile contractante vor contribui cu câte 50% fiecare din suma totală necesară 

realizării obiectului contractului. 

4.2. Părțile convin inițierea cumpărării în asociere în cotă parte de ½ pentru fiecare 

coproprietar a bunurilor identificate în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

___/2011 privind aprobarea asocierii județului Covasna prin Consiliul Județean Covasna cu 

municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în vederea 

dezvoltării turismului în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

 



Art. 5. Imobilele în cauză vor intra în domeniul privat al județului Covasna și al 

municipiului Sf. Gheorghe, în cotă parte de câte ½ părți, și în administrarea comună a Consiliului 

Județean Covasna, respectiv a Consiliului Local al municipiului Sf. Gheorghe. 

Art. 6. Durata contractului. 

 6.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminată. 

 Art. 7. Forța majoră. 

7.1. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

7.2 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuvenea părţilor până la apariţia acesteia. 

7.3 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

8. Soluționarea litigiilor. 

8.1. Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, 

orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

contractului. 

8.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale părțile nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil divergenţa contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze 

fie prin arbitraj, fie de către instanţele judecătoreşti din România. 

 

Prezentul contract de asociere a fost încheiat astăzi _________________, într-un număr de 2 

(două) exemplare, având fiecare aceeaşi forţă juridică, dintre care câte un exemplar pentru fiecare 

parte contractantă. 

 

 

     Județul Covasna prin 

Consiliul Judeţean Covasna 

 

 

Tamás Sándor 

Preşedinte 

 

 

 

 Municipiul Sf. Gheorghe prin 

Consiliul Local 

Sf. Gheorghe 

 

Antal Árpád 

Primar 

 

Director executiv 

Ferencz Ludovic 

 

                     Director executiv 

                   Veress Ildikó 

 


