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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea de c tre Consiliul Jude ean Maramure  a conven iunii

de colaborare între D.G.A.S.P.C. Maramure i
Funda ia umanitar  pentru copii i adul i în dificultate SERA  ROMÂNIA

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure , Referatul de
specialitate al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului  Maramure i avizul favorabil al
comisiei pentru asisten  social i protec ia drepturilor copilului;

În baza intentiei de colaborare, a propunerii de proiect i de conventiune de colaborare formulate de
Funda ia Umanitara Pentru Copii i Adul i în Dificultate SERA  ROMÂNIA;

In temeiul prevederilor art. 91 alin (5) lit.a) pct. 1 i 2 i art.97 din Legea 215/2001a administratiei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

Consiliul Jude ean Maramure , adopta prezenta

HOTARARE

Art.1. Se aproab  conven iunea de colaborare între D.G.A.S.P.C. Maramure i Fundatia  umanitar
pentru copii i adul i în dificultate SERA ROMÂNIA, privind implementarea unui program în sprijinul prevenirii
sarcinii nedorite.

Art.2. Prezenta hot râre se publica in Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institutiei Prefectului  - jude ului Maramure ;
- Directiei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ;
- Compartimentul preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 22 noiembrie 2010. Au fost prezen i 35 consilieri jude eni (total consilieri jude eni - 35).

PRE EDINTE
Mircea Man

Contrasemneaz ,
                                                                                                                 SECRETAR AL JUDETULUI,

Dumitru Dumu a

Baia Mare, 22 noiembrie 2010
Nr. 198
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

                                Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 198 din 22 noiembrie 2010

Conven iune de Colaborare
privind implementarea unui program în sprijinul prevenirii

sarcinii nedoriteîncheiat  între

Funda ia „SERA Romania”
si
Direc ia General  de Asistenta Sociala si Protec ia Copilului

 Direc ia General  de Asistenta Sociala si Protec ia Copilului  (în continuare denumita „Direc ia”), cu
sediul în................ , reprezentat  de..................... , în calitate de .............. si de ........................., in calitate de
....................... ,

si
Fundatia „SERA ROMANIA” (in continuare denumita „Fundatia”), cu sediul in municipiul Bucuresti,

str. Barbu Iscovescu nr. 24A, ap. 3, sectorul 1, reprezentata prin dl. Bogdan SIMION, in calitate de Director
Executiv si de D-ra Minerva Dana Gabriela ANTOS, Director Financiar,
 denumite dupa caz în mod colectiv „P ile” sau in mod individual „Partea”,
 incheie prezenta Conven iune de Colaborare:

Cap. I
Prevederi introductive

 Art. 1   Obiectul
Obiectivul prezentei Conven iuni const  în implementarea unui program în sprijinul prevenirii sarcinii nedorite.

Cap. II
Obliga iile Funda iei

Art. 2   Autovehiculul
 Funda ia transmite Direc iei, cu titlu gratuit, dreptul de folosin  asupra unui autovehicul marca Dacia.
 Autovehiculul va fi folosit de c tre Direc ie, care se oblig  în acest sens, în conformitate cu
destina iunea lui fireasc , numai în cadrul i pentru nevoile Programului.
 Funda ia pred  Direc iei autovehiculul la data intr rii în vigoare a prezentei Conven iuni.
 Funda ia va suporta costurile combustibililor necesari func ion rii autovehiculului în limita a 300 litri
benzin /lun .
 Funda ia va suporta costurile între inerii autovehiculului, adic  ale repara iilor datorate uzurii normale
ale acestuia, respectiv ale reviziilor tehnice periodice.
 Repara iile necesare din culpa Direc iei ori a prepu ilor acesteia precum i din caz fortuit vor fi
suportate de c tre Direc ie.

 Art. 3   Materialul contraceptiv
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 Funda ia se oblig  s  pun  la dispozi ia Direc iei materialul contraceptiv, în cantit ile i în limitele
ne ti necesare proiectului, in cazul in care Directia nu reuseste sa-l obtina cu titlu gratuit de la cabinetele de

planing familial.

 Art. 4   Personalul
 Funda ia va transfera, de o manier  lunar , c tre Direc ie, prin virament în contul bancar indicat de
Direc ie, o sum  egal  cu totalul drepturilor salariale brute ale asistentului medical si asistentului social inclusi
în Program, salariati al Direc iei, inclusiv sumele datorate de Direc ie în calitate de angajator al respectivului
asistent.
 Obliga ia asumat  de Funda ie la alineatul anterior î i produce efectul pentru un termen de 18 luni
începând de la data intr rii în vigoare a prezentei Conven iuni, Directia urmand sa mentina si plateasca acest
personal din fonduri propri dupa finalizarea proiectului.
  Transferul, în afara normalei destina iuni, a unor sume b ne ti transferate de c tre Funda ie în
conformitate cu al. 1 c tre orice alt activ bugetar al Direc iei sau al altei persoanei fizice ori juridice se va face,
sub sanc iunea nulit ii, doar cu acordul scris al Funda iei.

 Art. 5   Formarea profesional
 Funda ia se oblig  s  asigure asistentului medical si asistentului social despre care s-a f cut vorbire
mai sus formarea profesional  în materia prevenirii sarcinii nedorite,

 Art. 6  Logistic i consultan
 Funda ia se oblig  s  asigure Direc iei consultan  de specialitate în implementarea Programului,
precum i, în limita bugetului Programului i a oportunit ii, s  sprijine logistic Programul cu materiale
consumabile ori medica ie adjuvant .

Cap. III
Obliga iile Direc iei

 Art. 7   Ancheta social
 Direc ia se oblig  s  desf oare pe parcursul desf ur rii Programului o anchet  social  vizând, pe
de o parte, identificarea persoanelor- int , iar pe de alt  parte, monitorizarea rezultatelor Programului.

 Art. 8   Funda ia
 Direc ia se oblig  s  consulte Funda ia de-a lungul procesului de selectare a personalului implicat în
Program, inclusiv prin participarea, cu drept de vot, a unui reprezentant al Funda iei în comisia de selectare a
zisului personal.

 Art. 9   Spa iul
 Direc ia se oblig  s  asigure spa iul necesar implement rii Programului, respectiv pentru echipa de
coordonare a acestuia i pentru depozitarea oric ror materiale i documenta ii legate de Program.

Cap. IV
Sanc iuni

 Art. 10
Nerespectarea destina iunii convenite a autovehiculului transferat de Funda ie c tre Direc ie, respectiv

ale cheltuielilor de func ionare i între inere ale autovehiculului, i utilizarea autovehiculului în afara
destina iunii fire ti conduc la rezilierea de plin drept i f  punere în întârziere ori alt  formalitate a prezentei
Conven iuni.
 Nerespectarea destina iunii convenite sumelor transferate cu titlu salarial i utilizarea asistentului
medical si a asistentului social în afara Programului conduc la rezilierea de plin drept i f  punere în
întârziere ori alt  formalitate a prezentei Conven iuni.
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Cap. V
Prevederi finale

 Art. 11   Termenul
 Prezenta Conven iune intr  în vigoare la data semn rii de c tre p i i înceteaz  în termen de 18 luni
de la aceast  dat .

 Art. 12   Completarea i modificarea
 Completarea ori modificarea prezentei Conven iuni se va face, sub sanc iunea nulit ii, prin acordul
scris al tuturor p ilor.

 Art. 13   Dreptul comun
 Prevederile prezentei Conven iuni se completeaz  cu prevederile legisla iunii civile în materia
contractului de împrumut de folosin i cu celelalte în elegeri intervenite între p i cu privire la Program.

 Art. 14   Limba
 Prezenta Conven iune este încheiat , în limba român , în doua exemplare originale, identice i având
aceea i valoare juridic .

     D.G.A.S.P.C.        Funda ia „SERA Romania”

  Nicolae Boitor                                                                             Bogdan SIMION
 Director General                                                                                   Director Executiv

    Maria Griguta       Minerva Dana Gabriela ANTOS
 Director Economic                                                                                 Director financiar


