
 JUDE UL MARAMURE
 CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind  aprobarea acordului de parteneriat  între Direc ia General  de Asisten a Social i Protec ia

Copilului i Funda ia Hope and Home for Children România privind restructurarea
Centrului de Plasament pentru Copii colari Sighetu Marma iei

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , proiectul de
acord de parteneriat propus de D.G.A.S.P. Maramure i Funda ia H.H.C. România pentru restructurarea
C.P.C.S. Sighetu Marma iei i avizul favorabil al comisiei pentru asisten  social i protec ia drepturilor
copilului;
 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) litera a) punct 2, alin. (6) litera a) i art. 97 din Legea nr.
215/2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  Acordul de parteneriat între Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia
Copilului i Funda ia Hope and Home for Children România privind restructurarea Centrului de Plasament
pentru Copii colari Sighetu Marma iei.

Art.2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului  i se comunic  :
- Institu iei Prefectului jude ului Maramure ;
- Direc iei juridice i administra iei public ;
- D.G.A.S.P.C Maramure ;
- H.H.C. România.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar   a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 30 iunie 2010 . Au fost prezenti 31 consilieri jude eni (total consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE
Mircea MAN

 Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                       Dumitru Dumu a

Baia Mare, 30 iunie 2010
Nr. 83
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DIREC IA GENERAL  DE ASISTEN  SOCIAL                       FUNDA IA HOPE AND HOMES FOR
                 I PROTEC IA COPILULUI                                                     CHILDREN ROMÂNIA
                 NR. ________/_____________                                                  NR.__________/ ___________

ACORD DE ASOCIERE
 PRIVIND  RESTRUCTURAREA

CENTRULUI DE PLASAMENT COPII COLARI SIGHETU MARMA IEI

 I. P ile acordului
1.1 Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure , cu sediul în

municipiul Baia Mare, str. Banatului  nr. 1, jude ul Maramure , reprezentat  de domnul Nicolae Boitor –
Director General, în calitate de ASOCIAT,
 1.2 Funda ia Hope and Homes for Children România (Funda ia HHC), cu sediul în municipiul Baia
Mare, B-dul Bucure ti, nr. 2A, jude ul Maramure , telefon/fax 0262-227419, 0362-805544, e-mail –
office@hhc.ro, reprezentat  de domnul tefan D bu  - Director Na ional, în calitate de ASOCIAT,
             i au convenit încheierea prezentului acord de asociere cu urm toarele clauze:

 II. Obiectul acordului de asociere
2.1. Obiectul acordului îl constituie asocierea p ilor în vederea efectu rii tuturor actelor i faptelor

necesare  restructur rii func ion rii Centrului de Plasament Copii colari Sighetu Marma iei (CPCS Sighetu
Marma iei), situat în municipiul Sighetu Marma iei, strada ……………………………….. nr…………, jude ul
Maramure .

2.2. În mod adiacent, obiectul acordului const  în punerea în aplicare a unor modalit i alternative de
ocrotire de tip familial a copiilor, care, în prezent, beneficiaz  de o m sur  de protec ie special  în CPCS
Sighetu Marma iei, prin:

a) reabilitarea, reorganizarea, înfiin area i func ionarea unui centru de tranzit pentru tinerii care
sesc sistemul de protec ie a statului;

b) construirea, reabilitarea sau reorganizarea unui centru de primire în regim de urgen ;
c) reintegrarea în familia natural  sau l rgit  a unui num r de beneficiari în urma evalu rii individuale

a copiilor i a tinerilor din C.P.C.S. Sighetu Marma iei;
d) construirea/achizi ia a dou  case de tip familial pentru acei beneficiari ai C.P.C.S. Sighetu

Marma iei care au nevoie de o alternativ  reziden ial ;
e) derularea unui program de prevenire a separ rii copilului de familie, cu scopul stop rii intr rilor în

sistemul de protec ie a copilului în jude ;
f) sprijinirea reinser iei socio-profesionale a tinerilor care pot p si sistemul de protec ie a copilului,

cu sprijin în diverse forme;
g) formarea profesional  a angaja ilor D.G.A.S.P.C. Maramure , pentru redistribuirea lor în noua

re ea de servicii sociale de tip familial, creat  ca urmare a închiderii C.P.C.S. Sighetu Marma iei.
2.3 Aceast  asociere se caracterizeaz  prin lipsa de personalitate juridic .

 III. Durata
3.1. Prezentul acord de asociere intr  în vigoare la data semn rii de c tre p i, urmând s i înceteze

efectele la data îndeplinirii obiectului, respectiv 31 decembrie 2011.
 IV. Activit i desf urate

4.1  Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure  se oblig  la
urm toarele:
a) s  permit  folosirea loca iei actuale a C.P.C.S. Sighetu Marma iei cu destina ia de Centru de

Tranzit pentru tinerii care p sesc sistemul de protec ie a copilului. Sub acela i tip de serviciu, s
permit  folosirea loca iei actuale ca alternativ  reziden ial  pe termen scurt pentru liceenii din
sistemul de protec ie a copilului care au nevoie de cazare pe timpul vacan elor colare.

mailto:office@hhc.ro
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b) s  permit , dac  va fi cazul, folosirea unei p i din loca ia actual  a C.P.C.S. Sighetu Marma iei
cu destina ia de Centru de Primire în Regim de Urgen  pentru copiii care ar putea s  aib  nevoie
de acest tip de serviciu cu caracter temporar;

c) s  participe în mod activ la procesul de reevaluare a tuturor copiilor/tinerilor, care, în prezent,
beneficiaz  de serviciile C.P.C.S. Sighetu Marma iei;

d) s  identifice resursele existente în cadrul sistemului de protec ie, incluzând toate serviciile
alternative, astfel încât to i beneficiarii C.P.C.S. Sighetu Marma iei, respectiv copii, tineri (adul i) s
fie asista i în realizarea i exercitarea drepturilor lor;

e) s  asigure folosirea resurselor disponibile  i viabile ale sistemului de protec ie;
f) s  depun  toate diligen ele necesare în vederea adopt rii de c tre Consiliul jude ean a

organigramei, statului de func ii i costurilor de func ionare ale D.G.A.S.P.C., rezultate în urma
procesului de închidere prin restructurare a CPCS Sighetu Marma iei;

g) s  preia în folosin  gratuit /comodat cele dou  case de tip familial create de Funda ia H.H.C.
România;

h) s  asigure costurile de func ionare ale caselor de tip familial, centrului de tranzit, centrului de
primire în regim de urgen i salariile angaja ilor, astfel încât s  se asigure stabilitatea financiar
pe termen lung pentru serviciile dezvoltate;

i) s  p streze destina ia de case de tip familial destinate îngrijirii copilului pentru cele dou  case
create de HHC România timp de 10 ani de la predarea – primirea acestor obiective de investi ii
realizate de c tre funda ia HHC România;

j) s  asigure continuitatea i stabilitatea serviciilor create, ca urmare a închiderii C.P.C.S. Sighetu
Marma iei;

k) S  garanteze participarea activ  a echipei proprii, desemnate s  implementeze închiderea
C.P.C.S. Sighetu Marma iei i dezvoltarea serviciilor alternative necesare;

l) s  stopeze intrarea copiilor ocroti i in C.P.C.S. Sighetu Marma iei în m sura în care este posibil,
dar cu caracter categoric i de decizie oficial  de la data cre rii Centrului de Primire în Regim de
Urgen ;

m) s  coopteze partenerii la prezentul contract de asociere atât la conceperea i stabilirea
organigramei viitoarelor servicii, cât si la selectarea, prin concurs, sau evaluarea personalului
necesar pentru casele de tip familial, a  personalului centrului de primire în regim de urgen i a
centrului de tranzit, care fac obiectul acestui contract.

 4.3. Funda ia Hope and Homes for Children România se obliga la urm toarele:
a) s  achizi ioneze, s  amenajeze i s  doteze  dou  case de tip familial, în jude ul Maramure ,

cu o capacitate de 12 locuri fiecare, case ce vor fi finalizate în termenul prev zut la punctul III;
b) s  sus in  programul de prevenire a separ rii copilului de familie
c) s  contribuie la sus inerea tinerilor care pot p si sistemul de protec ie a copilului, dac

aceste decizii se impun în urma reevalu rii tuturor beneficiarilor din C.P.C.S. Sighetu
Marma iei;

d) s  participe în mod activ la procesul de reevaluare a tuturor copiilor/tinerilor, care, în prezent,
beneficiaz  de serviciile C.P.C.S. Sighetu Marma iei;

e) s  acorde sprijin pentru reintegrarea beneficiarilor din C.P.C.S. Sighetu Marma iei în familiile
naturale i/sau extinse;

f) s  finan eze programul de formare profesional  necesar pentru trecerea la serviciile de tip
familial impuse de proiect;

g) dup  achizi ionarea, dotarea i amenajarea celor dou  imobile, acestea vor fi date în folosin a
gratuit  a Jude ului Maramure  prin autoritatea deliberativ  autonom  local , Consiliul
Jude ean Maramure , urmând a fi date în administrare c tre D.G.A.S.P.C. Maramure . La
expirarea perioadei de 10 ani dac  se p streaz  destina ia stabilit  cele dou  case vor putea fi
predate în proprietatea jude ului Maramure .
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V. R spunderea p ilor
5.1. Prezentul înscris serve te interesul comun al p ilor, care se oblig  s -l execute întocmai i întru

totul cu bun  credin , sinceritate i seriozitate.
5.2. To i cei trei asocia i se oblig  s  urm reasc i s  se informeze reciproc asupra derul rii

prezentului contract.
5.3. Nici un asociat nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai

prin acordul de voin  exprimat al p ilor în act adi ional.
5.4. Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoas  sau cu întârziere a obliga iilor asumate în acest

contract partea în culp  suport  daune.

 VI. For a major i cazul fortuit
 6.1. Prin for a major , p ile în eleg împrejurarea imprevizibil i de neînl turat care face imposibil
executarea obliga iilor asumate de c tre oricare parte i care exonereaz  de r spundere partea care o invoc ,
cu condi ia ca aceasta s  fie lipsit  de culp .

6.2. For a major  ap  de r spundere partea care o invoc .
 Fiecare dintre p i, în caz de for  major , poate renun a la executarea în continuare a contractului.
 Pentru ca for  major  s  înl ture r spunderea, partea care o invoc  este obligat :
 a) s  comunice asocia ilor, în scris, cazul de for  major  în termen de 15 (cinci) zile calendaristice de
la apari ie;
 b) s  comunice, în scris, asocia ilor, în termen de 15 zile de la apari ie, dovada cazului de for
major ;
 c) s  comunice, în scris, asocia ilor încetarea cazului de for  major  în termen de 10 (zece) zile
calendaristice de la încetare;
 d) s  ia toate masurile necesare pentru a limita consecin ele ce le genereaz  cazul de for  major .
 Toate comunic rile se vor face în scris, iar termenele de comunicare mai sus men ionate vor curge de
la data tampilei po tei de expediere.
 Daca for a major  dep te o durata de 30 zile calendaristice, fiecare asociat poate s  renun e la
executarea contractului în continuare f  ca s  poat  cere desp gubiri de la celelalte p i.

6.3. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil i de neînl turat care ia na tere din natura, fapta
omului sau lucru i care exclude culpa p ii, care îl invoc . Cazul fortuit ca i for a major  este exonerator de

spundere.

VII. Cauze de încetare a acordului
7.1. De drept, la termenul prev zut în acord.
7.2. Cu acordul asocia ilor.
7.3. În situa ia în care intervine neexecutarea sau executarea defectuoas  a vreuneia dintre obliga iile

cuprinse în prezentul acord.

 VIII. Litigii
8.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în leg tur  cu acest contract vor fi solu ionate pe cale

amiabil , iar daca p ile nu cad de acord, vor fi solu ionate de instan ele de judecat  competente.
 Acordul  a fost încheiat în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractant i unul
pentru Consiliul Jude ean.

                          ASOCIAT              ASOCIAT
              DGASPC MARAMURE                                                       FUNDA IA HHC ROMÂNIA
   DIRECTOR GENERAL,                                                         DIRECTOR NA IONAL,
                       Nicolae Boitor                                                                  tefan D bu


