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Anexa la H.C.L. nr. 105/2021 

PROTOCOLDECOLABORARE 

1. Partile contractante
Asociatia Pompierilor Voluntari „Villám-Fulger", cu sediul in orasul Cristuru
Secuiesc, Str. Orbán Balázs nr. 9 bl. D/2, judetul Harghita, cod fiscal 18217658,
cod lban R061RNCB0154019188940001 deshis la BCR Cristuru Secuiesc,
reprezentat prin dl. Szali Mózes, presedintele Asociatiei - in calitate de
prestator,
§i
Orasul Cristuru Secuiesc, avand sediul in orasul Cristuru Secuiesc, str.
Libertatii nr. 27, judetul Harghita, cod fiscal 4367647, nr. cent
R084TREZ35224670220XXXXX deschis la Trezoreria mun. Odorheiu
Secuiesc, reprezentat prin d-i Koncz Hunor-János - primar, d-i Vári Ferencz -
secretar - in calitate de beneficiar,

2. Obiectul contractului:
Prestatorul se obliga sa realizeze urmatoarele servicii catre beneficiar:
- executa actiuni de limitare §i inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta,

salvare,' acordare de prim ajutor, protectia persoanelor, animalelor, bunurilor periclitate 
de incendii sau de catastrofe naturale, 

- folosirea §i punerea la dispozitia beneficiarului a autospecialelor,
echipamentelor din dotare, care nu sunt in dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii 
de Urgenta, pentru buna desfa§urare a actiunilor de limitare §i inlaturarea urmarilor 
situatiilor de urgenta, cu echipamente speciale de interventie ca: 

- autospeciala cu nacela, inaltimea de interven\ie 30 metrii, dotat cu macara
de 3000 kg §i generator de curent 20 kw; 

- technica de alpinism;
- technica de scafandrii;
- autospeciala de interventie pt. teren accidentat;
- barca pneumatica de salvare;
- compresor de inalta presiune.

Ill. Durata contractului: 
Durata contractului este pana la sfar§itul anului fiscal 2021, cu posibilitatea 

prelungirii pana la aprobarea bugetului local pe anul 2022. 
IV. Pretul serviciului:

Pentru serviciile oferite de prestator, beneficiarul va plati contravaloarea
activitatilor realizate pe baza prezentului protocol, pana la limitaa sumei de 9.000 
lei/an, care se achita pana la termenul final de 15 decembrie a anului curent. 

Prestatorul va interveni pe baza prezentului protocol numai la solicitarea 
expresa a beneficiarului. Dupa terminarea actiunii de limitare §i inlaturarea urmarilor 
situatiilor de urgenta, preestatorul va depune la beneficiar o situatie privind 
contravaloarea utilizarii tehnicii care a fost antrenat in activitate. 
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V. Obligatiile prestatorului:
a) sá presteze serviciile preyazute in contract, la timp oportun
b) sa mentina in stare de functionare a mijloacele tehnice din dotare, pentru

asigurarea activitatii contractata, 
e) sa interviná cu echipamentul disponibil;
d) sa respecte timpul de raspuns, max. 45 min.;
e) sa respecte confidentialitatea prezentului contract.
Drepturile Prestatorului:
a) sa fie anuntat la timp de cátre SVSU, in cazurile in care se solicita

activitatea prestatorului 
b) sa primeascá contravaloarea serviciilor, conform prezentului contract,
e) sa foloseasca gratuit echipamentele din dotarea , in cazuri de activitati �i

la aplicatii 
VI. Obligatiile Beneficiarului:

a) sa anunte indata Prestatorul in cazul in care se solicita a activitatea acestuia
pentru limitarea §i inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta,

b) sa pláteasca la timp contravaloarea serviciilor, pana la termenul stabilit.
Drepturile Beneficiarului
a) sá beneficieze de serviciile oferite de prestator pe baza acestui contract,
b) sa solicite prestatorului serviciile ori de cate ori este nevoie.

VII. Litigii
Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului

contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie 
rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. 

Dacá nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa 
instantelor judecátoresti competente potrivit dreptului comun. 

VIII. Clauze finale:
Modificarea prezentului contract este posibil numai cu acordul partilor

contractante, caz in care se va incheia un Act aditional. 

Beneficiar, 

Orasul Cristuru Secuiesc 

Primar, 
Koncz Hunor-János 

Secretar general, 
Vári Ferencz 

Prestator, 

Asociatia Pompierilor Voluntari 
,,Villám-Fulger" 

Presedinte, 
Szali Mózes 




