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ROMANIA 

JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOAC1>A 
CONSILIUL LOCAL 

HOTA.RAREA NR. 49/2021 
privind aprobarea incheierii unui contract de colaborare intre Comuna Moac~a ~i 

~coala Populara de Arte ~i Meserii Sfantu Gheorghe 

Consiliul Local al Comunei Moac~a, judetul Covasna, in ~edinta ordinara; 
A vand in vedere Oferta de pret nr. 443/18.08.2021 transmisa de catre Scoala Populara 

de Arte ~i Meserii Sfantu Gheorghe, inregistrata la Primaria comunei Moac~a sub nr. 
2074/18.08.2021; 

Analizand Referatul de aprobare nr. 2.066/18.08.2021 al primarului comunei Moac~a 
privind incheierea unui contract de colaborare intre Comuna Moaqa ~i Scoala Populara de 
Arte ~i Meserii Sfantu Gheorghe; 

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 2.067/18.08.2021 al Compartimentului 
financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primaului comunei 
Moac~a; 

A vand in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de 
dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public ~i privat al 
comunei, agricultura, gospodarire, protectia mediului, comert si urbanism; al Comisiei pentru 
invatamant, sanatate ~i familie, munca ~i protectie sociala, activitati social-culturale, culte ~i 
protectia copiilor ~i al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica ~i de disciplina, 
apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor din cadrul Consiliului local al 
comunei Moac~a; 

A vand in vedere pozitia nr. 77 din Lista de inventariere a Primariei comunei Moaqa; 
Avand in vedere Capitolul 51.02.103 "Autoritati publice" din Hotararea Consiliului 

local al comunei Moaqa nr. 43/2021 privind rectificarea bugetului local general al comunei 
Moaqa pe total ~i pe sectiunile de functionare ~i de dezvoltare, precum ~i modificarea 
Programului de investitii pub lice pe anul 2021; 

In baza prevederilor art. 5 pct. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d ~i alin. (7) lit. d ~i e din 
Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
~i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. a ~i art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanta de Urgenta a 
Guvemului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

H O T A R A.1> T E 

Art. 1. - Se aproba incheierea unui Contract de colaborare intre Comuna Moaqa in 
calitate de beneficiar ~i Scoala Populara de Arte ~i Meserii Sfantu Gheorghe, in calitate de 
colaborator, in vederea organizarii cursurilor de titera in comuna Moac~a, conform anexei la 
prezenta hotarare din care face parte integranta. 

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor in suma de 4.140 lei se va asigura din bugetul local al 
comunei Moaqa. 



Art. 3. - Se imputemice~te primarul comunei Moac~a in vederea semnarii actului 
mentionat la art. 1 din prezenta hotarare. 

Art. 4. - Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 
comunei Moa~a ~i Compartimentul financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul Primariei 
comunei Moac~a. 

Moac~a, la 26 august 2021 

PRE~EDINTE DE ~ED INT A 
Csavar Agnes 
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Contrasemneaza 
Secretar general al comunei 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 



Anexa la H.C.L. nr. 49/2021 

Nr. inregistrare beneficiar 
Nr. ------

Nr. 1nregistrare colaborator 
Nr. ------

CONTRACTDECOLABORARE 

CAPITOLUL I. PARTILE CONTRACTANTE 
1.PARTILE 
1.1. COMUNA MOAC~A, cu sediul in Satul Moac~a nr.354, Comuna Moac~a, judetul 
Covasna, tel./fax. nr. 0267-345721, e-mail: comunamoacsa@yahoo.com, Cod fiscal 4201740, 
cont deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Targu Secuiesc 
RO61TREZ24A510103200109X, reprezentat prin DESZKE Janos, in calitate de Primar, 
denumit ·in continuare beneficiar, 

~1 

1.2. ~COALA POPULARA DE ARTE ~I MESERII SFANTU GHEORGHE, cu sediul in 
localitatea Sfantu Gheor.ghe, P-ta Libertatii nr.9, judetul Covasna, cod fiscal 4404397, avand 
cont la Trezoreria Operativa Sfantu Gheorghe nr. RO41 TREZ25621 G330500XXXX, 
reprezentat de DI. GAJ Nandor, manager ~i BALAZS! Hunor, ~ef birou, in calitate de 
co laborator. 

CAPITOLUL II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Prezentul acord de colaborare se incheie in scopul colaborarii intre cele doua parti 
semnatare in vederea organizarii cursurilor de TITERA pentru 10 cursanti pe perioada 
contractata conform anexei prezentului contract de colaborare. 

CAPITOLUL III. DURATA CONTRACTULUI 
3.1. Prezentul contract se incheie pe anul ~colar 2021-2022, cu 1ncepere de la data semnarii 
contractului de catre ambele parti. 

CAPITOLUL IV. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATILE DE PLATA 
4.1. Beneficiarul va pune la dispozitia Colaboratorului locatia, echipamentele, accesoriile cu 
titlu gratuit, in conditiile in care Colaboratorul asigura ca acestea var fi utilizate in conditii 
optime, evitand deteriorarea acestora. 
4.2. Contravaloarea serviciilor prestate va fi achitata de Beneficiar pe baza facturii elaborate 
de Colaborator, in termen de maxim 30 de zile de la primire acesteia de catre Beneficiar. 
4.3. Modalitatea de plata a serviciilor prestate este prin virament bancar in contul 
Colaboratorului precizat la capitolul PARTILE CONTRACTANTE din prezentul contract de 
colaborare. 
4.4. Valoarea facturii elaborate va avea la baza: contravaloarea taxei de ~colarizare de 400 
lei/cursant anul I; 330 lei/cursant anul II ~i 420 lei reprezentand taxa de inscriere pentru 6 
cursanti anul I. Taxa de ~colarizare fiind stabilita prin Hotararea Consiliului Judetean 
Covasna. Valoarea totala a serviciilor prestate reprezinta suma de 4.140 lei, suma fiind 
achitata integral pana in data de 15 noiembrie 2021. 

CAPITOLUL V. CONTRIBUTIA PARTILOR SEMNATARE 
5.1. BENEFICIARUL se obliga: 
a. va desemna o persoana de contact care va mentine constant legatura cu Colaboratorul; 
b. va pune la dispozitia Colaboratorului o sala pentru derularea activitatii de predare de cate 
ori persoana desemnata de Colaborator solicita in scris sau oral; 
c. va asigura echipamentele tehnice necesare derularii activitatii; 



d. va promova evenimentele culturale mentionand in toate materialele de promovare 
numele partenerilor prezentului contract de colaborare; 
e. va acorda sprijin organizatoric pentru des:fa~urarea in conditii optime a evenimentelor; 
f. va sustine financiar prin subventionare de la bugetul local cu valoarea taxei de ~colarizare 
persoanele mentionate in anexa prezentului contract de colaborare; 
g. va informa in timp Colaboratorul privind eventualelor modificari care influenteaza 
derularea activitatii de predare; 
h. sa asigure Colaboratorului accesul la utilitati (apa•; energie electrica); 
i. sa nu-1 impiedice programul evenimentului. 
5.2. COLABORATORUL se obligii: 
a. va desemna o persoana de contact care va mentine constant legatura cu Beneficiarul; 
b. va acorda sprijin organizatoric pentru des:fa~urarea in conditii optime a evenimentelor in 
care sunt implicate cursantii sectiei de titera; 
c. va pastra ~i utiliza in bune conditii sala ~i echipamentele puse la dispozitia lui de catre 
Beneficiar; 
d. va raspunde solicitarilor fa.cute de catre administratia locala ~i va oferi sprijin in 
organizare de manifestari culturale zonale ~i locale, ori de cate ori este nevoie; 
e. va informa in timp Beneficiarul privind eventualelor modificari care influenteaza 
derularea activitatii de predare. 
5.3. Obligafii COMUNE: 
a. partile semnatare se angajeaza sa se informeze reciproc, permanent, asupra mersului 
co laborarii ; 
b. partile se vor implica activ in promovarea reciproca a imaginii partenerului; 
c. partile vor pastra confidentialitatea tuturor datelor fumizate intre ele. 

CAPITOLUL VI. RA.SPUNDEREA CONTRACTUALA 
6.1. Partile raspund pentru executarea intocmai a obligatiilor contractuale asumate in 
prezentul act. 
6.2. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate pnn 
contract, fiecare parte raspunde fata de cealalta pentru pagubele cauzate din culpa sa. 

CAPITOLUL VII. INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI 
7.1 . Prezentul contract inceteaza pentru una din urmatoarele cauze: 

a) la indeplinirea obligatiilor asumate de parti; 
b) prin indeplinirea termenului pentru care a fost incheiat :fara ca partile sa convina 
prelungirea lui; 
c) prin acordul ambelor parti, prin act aditional sau prin denuntare scrisa convenita de 
comun acord; 
d) prin rezilierea acestuia, ca urmare a neindeplinirii de catre una din parti a obligatiilor 
asumate prin prezentul contract. 
7.2. Partea care invoca denuntarea sau rezilierea acestuia va notifica in scris celeilalte parti 
incetarea contractului. 

CAPITOL UL VIII. FORT A MAJORA. 
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/~i de 
executarea in mod necorespunzator - total sau partial - al oricarei obligatii care ii revine in 
baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei 
respective a fost cauzata de forta majora, a~a cum este definita de lege. 
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 48 
ore de la producerea evenimentului ~i sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii 
consecintelor lui . 



CAPTIOLUL IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
9.2. Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice neintelegere 
care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 
9.3. Daca pa11ile nu reu$esc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate 
solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatore$ti competente. 

CAPTIOLUL X. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL 
10.1. Limba care guverneaza contractul este limba rornana. 

CAPITOLUL XI. DISPOZI II FINALE 
11 .1. Modificarea prezentului contract este posibila numai cu acordul scris al partilor 
contractante. Orice comunicare care angajeaza raspunderea partilor se face numai in scris, 
transmisa prin po$ta, fax, e- mail etc., la adresa Beneficiarului sau Colaboratorului specificat 
in prezentul contract. Daca comunicarea se face prin fax, aceasta este valabila cu conditia 
transmiterji in termen de 5 ( cinci) zile a documentului scris $i semnat de cei in drept, in 
original. 
11.2. Prevederile prezentului contract vor fi completate cu reglementarile din legislatia in 
vigoare precum ~i cu eventualele acte aditionale scrise $i semnate de catre ambele paf!i . 
11.3. Prezentul contract iritra in vigoare la data semnarii lui de catre parti. 

Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare 
parte contractanta. 

Incheiat astazi , ------

BENEFICIAR 
U.A.T. COMUNA MOAC~A 

reprezentat prin 
PRIMAR 

DESZKE Janos 

COLABORATOR 
~COALA POPULAR.A DE ARTE ~I MESERII 

reprezentat prin 

GAJNandor, 
Manager 

reprezentat prin 

BALAZS! Hunor, 
~efbirou 



Anexa la Contract de colaborare 

Tabelul cursanfilor care vor participa la cursul de titara 

Nr. Numele ~i prenumele Adresa Suma asigurata din . 
crt. bugetul local 

1. Kany6 Katalin Comuna Moaqa nr. 330 lei 
219,judetul 
Covasna. 

2. Kalanyos Kevin Comuna Moaqa nr. 400+70 lei 
276, judetul 
Covasna. 

3. Kis Linda Laura Comuna Moaqa nr. 330 lei 
221, judetul Covasna 

4. Demeter Rita Comuna Moaqa nr. 330 lei 
220, judetul Covasna 

5. lgyart6 Kinga-Aliz Comuna Moac~a nr. 330 lei 
194, judetul Covasna 

6. Demeter Ivett Comuna Moac~a nr. 400+70 lei 
221, judetul Covasna 

7. Anton Vikt6ria Comuna Moaqa nr. 400+70 lei 
19, judetul Covasna 

8. Czine Kincs6 Comuna Moac~a nr. 400+70 lei 
164, judetul Covasna 

9. Todor Kinga Comuna Moac~a nr. 400+70 lei 
55A, judetul 
Covasna 

10. Simon Mate Comuna Moac~a nr. 400+70 lei 
193, judetul Covasna 

TOTAL 4.140 lei 


