
Anexă la HCL nr. 381/2021 
              

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE 
 

RO 520008 Sfântu 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.  SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. FOGOLYÁN KRISTÓF” 
_______/___________ 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE  
1.1. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Municipiul Sfântu 

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

1.2. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”DR. FOGOLYÁN KRISTÓF” cu 
sediul în Sfântu Gheorghe, str. Stadionului nr. 1-3, județul Covasna, având CUI: RO-
520064, prin András – Nagy Róbert, în calitate de manager,  

având în vedere HCL nr. _______/2021 privind încheierea unui contract de 
asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán 
Kristóf în vederea finanțării achiziționării unor bunuri și lucrări pentru prevenirea 
răspândirii infecțiilor cu COVID-19, 

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

II. OBIECTUL CONTRACTULUI  
2.1. Părţile se obligă să se asocieze în vederea finanțării achiziționării unor bunuri 

și lucrări pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu COVID-19, sens în care se vor aduce 
la îndeplinire următoarele: 

i. - achiziționarea unui utilaj tip ISS-575L – Sterilizator integrat și tocător, 
destinat tratamentului deșeurilor în valoare de 352.002,00 lei; 

ii. - realizarea unei platforme betonate acoperite parțial, pentru selectarea și 
manipularea deșeurilor, și racordarea acesteia la energie electrică, apă și canalizare, în 
valoare de 80.000 lei;  

iii. - achiziționarea unui container (compus dintr-un container unitar și o 
construcție de 4 containere) pentru activitatea medicală de urgență, în valoare de 91.378,79 
lei. 

2.2. Bugetul realizării obiectului contractului este de 523.380,79 lei (TVA inclusiv).  
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 suporte cheltuieli în valoare de lei 523.380,79 lei reprezentând contravaloarea 

bunurilor și lucrărilor prevăzute la pct. 2.1.; 
b) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi 

modul de respectare a dispoziţiilor contractuale; 



c) să plătească suma prevăzută la art. 2.2. prin ordin de plată către beneficiar în 
termen de 30 zile de la data depunerii documentelor justificative cu privire la bunurile 
achiziționate și lucrările efectuate, precum și dovada recepționării acestora.  

4.2. Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” se obligă: 
a) să organizeze și să deruleze în condițiile legii procedurile de achiziție în vederea 

achiziționării bunurilor și lucrărilor prevăzute la pct. 2.1; 
b) să efectueze toate demersurile necesare în vederea obținerii autorizațiilor și 

avizelor prevăzute de legislația în materie;  
c) să efectueze lucrările de realizare a platformei betonate – acoperită parțial, pentru 

selectarea și manipularea deșeurilor, și racordarea acesteia la energie electrică, apă și 
canalizare, în condițiile legii;  

d) să asigure amplasarea, instalarea, funcționarea și monitorizarea bunurilor 
achiziționate cu respectarea legislației în vigoare; 

e) să asigure manipularea utilajului - Sterilizator integrat și tocător, de către un 
personal instruit și autorizat;  

f) răspunde de modul de utilizare a sumelor încasate potrivit prezentului contract, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, sub sancţiunea restituirii sumelor utilizate în 
alt mod sau cu altă destinaţie;  

g) să întocmească şi să transmită autorităţii finanţatoare înaintea primirii sumelor 
următoarele documente, cu menţiunea ”conform cu originalul”: 

- raport privind realizarea obiectivului; 
- dovada recepției bunurilor și lucrărilor;  
- documentația de achiziție publică;  
- raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli (facturi ș.a.) 
h) să permită persoanelor delegate de autoritatea finanţatoare să efectueze controlul 

privind modul de utilizare a fondurilor alocate; 
V. RĂSPUNDEREA PENTRU NEEXECUTAREA OBLIGAŢIILOR 

CONTRACTUALE 
5.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract și ale 
dispoziţiilor legale în vigoare.  

5.2. Partea care nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale va fi obligată la plata 
daunelor către partea păgubită, echivalente cu prejudiciul creat prin neexecutare. 

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 încetează în următoarele cazuri:  
- realizarea obiectului 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 „forţă majoră” se înţelege un fenomen natural sau social exterior, 
extraordinar, de nebiruit, şi care nu putea fi prevăzut.  

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 instanțele judecătoreşti competente.  

X. DOCUMENTELE CONTRACTULUI  
 10.1. Documentele prezentului contract sunt:  
 - Anexa I – Formular de ofertă Sterilizator integrat și tocător; 
 - Anexa II – Deviz de lucru – Lucrări de reparații rampă deșeuri la Spitalul 
Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf”; 
 - Anexa III – Oferta 1604 - Container unitar; 
 - Anexa IV – Oferta 1603 – Construcție containere; 
 - Anexa V – Prezentare generală ISS-575L. 

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