


ROMANIA Anexa la HCL nr. 21/2019 
JUDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI 
CRISTURU SECUIESC 

Contract de interventie 

1. Partile contractante
Asociatia Pompierilor Voluntari „Villám-Fulger", cu sediul in orasul Cristuru 
Secuiesc, Str.  nr.  bl. , judetul Harghita, cod fiscal , cod lban   deshis la BCR 
Cristuru Secuiesc, reprezentat prin dl. Szali Mózes, presedintele Asociatiei - in 
calitate de prestator, si
Orasul Cristuru Secuiesc, avand sediul in orasul Cristuru Secuiesc, str. Libertatii 
nr. 27, judetul Harghita, cod fiscal 4367647, nr. cont 
R084TREZ35224670220XXXXX deschis la Trezoreria mun. Odorheiu Secuiesc, 
reprezentat prin d-i Rafai Emil - primar, d-i Vári Ferencz - secretar - in calitate de 
beneficiar,

II. Obiectul contractului:
Prestatorul se obliga sa realizeze urmatoarele servicii catre beneficiar:

executa actiuni de inteventie pentru stingerea incendiilor, salvare, acordare de 
prim ajutor, protectia persoanelor, animalelor, bunurilor periclitate de incendii 
sau de catastrofe naturale 
foloseste autospeciale, echipamentele din dotare pentru buna desfasurare a 
interventiilor prestatorul deDine mai multe echipamente speciale de 
intervenDie ca; 
autospeciala cu nacela, inalDimea de intervenDie 30 metrii,dotat cu macara de 
3000 kg Di generator de curent 20 kw 
technica de alpinism 
technica de scafandrii 
autospeciala de interven Die pt.teren accidentat 
barca pneumatica de salvare 
compresor de inalta presiune 

Ill. Durata contractului: 
Durata contractului este de un an, cu posibilitate de prelungire, cu acordul partilor,. 

IV. Pretul serviciului:
pentru serviciile oferite de prestator, beneficiarul va plati 5.000 lei/an, pana la 
data de 15 decembrie a anului curent. 

V. Obligatiile prestatorului:
a) sa presteze serviciile prevazute in contract,
b) sa mentina in stare de functionare mijloacele tehnice PSI din dotare,
e) sa intervina cu echipamentul si personalul disponibil,
d) sa respecte timpul de raspuns, max. 45 min.
e) sa respecte confidentialitatea prezentului contract

Drepturile Prestatorului: 
a) sa fie anuntat la timp in cazuri de interventii de catre SVSU,
b) sa primeasca contravaloarea serviciilor conform prezentului contract,
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