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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea  Acordului de Colaborare dintre D.G.A.S.P.C. Maramure i Funda ia

Umanitar  pentru Copii i Adul i în Dificultate „SERA ROMÂNIA” în vederea promov rii
proiectului  „Centru de recuperare pentru copii cu nevoi speciale ”

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 avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i ale comisiei pentru asisten
social i protec ia drepturilor copilului;

În temeiul prevederilor art. 91 alin (5) lit.a) punctele 1 i 2 i art. 97 din Legea 215/2001a
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul Jude ean Maramure  adopta prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aproab  Acordul de colaborare între D.G.A.S.P.C. Maramure i Funda ia
Umanitar  Pentru Copii i Adul i în Dificultate „SERA ROMÂNIA”, având obiect suportul acordat
de „SERA ROMÂNIA” pentru implementarea proiectului „Centru de recuperare pentru copii cu
nevoi speciale” anex  la prezenta hot râre.

Art.2.  Prezenta hotarare se public  în Monitorul oficial al judetului i se comunic :
• Institutiei Prefectului  - judetul Maramure ;
• Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ;
• Funda ia Umanitar  Pentru Copii i Adul i în Dificultate „SERA ROMÂNIA”;
• Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hotarâre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 28 iunie 2011. Au fost prezenti 30 consilieri jude eni (total consilieri
jude eni – 35).

PRESEDINTE
Mircea Man

                                            Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDETULUI,

Dumitru Dumuta

Baia Mare,  28 iunie 2011
Nr. 84
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Funda ia        Consiliul Jude ean Maramure  D.G.A.S.P.C.
« SERA România »       Maramure
Nr. ___din _______   Nr. ______ din ________  Nr. _______ din _________

CONVEN IE DE COLABORARE
între

Funda ia „SERA ROMÂNIA”, CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE , i
DIREC IA GENERAL  DE ASISTEN  SOCIAL I PROTEC IA COPILULUI

MARAMURE
cu privire la realizarea proiectului

”Centrul de recuperare pentru copii cu nevoi speciale Baia Mare”

ILE
1. Funda ia „SERA ROMÂNIA” (denumit  în continuare „Funda ia”), cu sediul în mun.

Bucure ti, sectorul 1, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A, et. 2, ap. 3, reprezentat  de dl. Bogdan
Simion, în calitate de Director executiv, i de dna. Dana Anto , în calitate de Director financiar:

2. Consiliul Jude ean Maramure  (denumit în continuare „Consiliul”), cu sediul în  mun.
Baia Mare, str. Gheorghe incai nr. 46, jud. Maramure , reprezentat de dl. Mircea MAN, în calitate
de Pre edinte:

3. Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure  (denumit  în
continuare „Direc ia”), cu sediul în mun. Baia Mare, str. Banatului nr. 1, jud. Maramure ,
reprezentat  de Domnul . Nicolae BOITOR, în calitate de Director General, denumite în continuare,
în mod colectiv „P ile”, ori, fiecare în mod individual, „Partea”, încheie prezenta Conven ie de
colaborare  (denumit  în continuare „Conven ia”):

CAP. I CONSIDERA II INTRODUCTIVE

Art. 1. Obiectul
(1)  Obiectul Conven iei const  în efectuarea tuturor actelor i faptelor necesare infiin arii,

organizarii i, subsecvent, a func ion rii Centrului de recuperare pentru copii cu nevoi speciale  (în
continuare denumit „Centrul”) in  Baia Mare, jud. Maramure .

 (2)  Obiectul Conven iei descris mai sus va fi interpretat în concordan  cu legisla ia
României.

CAP.  II. OBLIGA IILE P ILOR

Art. 2. Obliga iile funda iei
(1)  Funda ia are obliga ia sa proiecteze si s  execute, prin intermediul propriilor co-

contractori, lucr rile de construire i dotare a centrului de recuperare pentru copii cu nevoi speciale
din Baia Mare.

(2)  Procedura de atribuire a contractelor cu furnizorii de lucr ri, bunuri ori servicii necesare
execut rii obliga iei asumate  este de competen a Funda iei.

(3)  Cheltuielile Funda iei pentru executarea lucr rilor de proiectare i construire a centrului
asumate    sunt  estimate la 250.000 (doua sute cinci zeci de mii) EUR.  ca sum  maxim .

(4) Funda ia se oblig  s  asigure dotarea centrului cu bunurile mobile , aparatur i
echipamente necesare desf ur rii activit ii de recuperare .

(5) Dup  recep ionarea construc iei i dotarea acesteia cu mobilier, aparatur i
echipamentele necesare ,Funda ia va preda în comodat pe o perioad  de 10 ani bunurile imobile
realizate iar bunurile mobile în proprietate, centrului. La împlinirea termenului de 10 ani, dac
centrul î i p streaz  destina ia i continu  activitatea, bunurile imobile ce fac obiectul prezentului
contract de colaborare vor fi transferate prin dona ie în domeniul public al jude ului.
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(6) Funda ia va participa la întocmirea proiectului organigramei i a statului de func ii
pentru serviciile ce urmeaz  a func iona în cadrul centrului precum i la formarea profesional  a
personalului.

Art. 3.  Obliga iile Consiliului jude ean Maramure
1. Consiliul jude ean se obloig  s  transmit  în folosin  gatuit  terenul necesar realiz rii

construc iei situat în municipiul Baia Mare dispunând de acces la utilit ile necesare func ion rii.
2. Consiliul jude ean va  asigura ,prin D.G.A.S.P,C Maramure , func ionarea centrului o

perioad  minim  de 10 ani.
3. Consiliul jude ean se oblig  s  colaboreze i s  sprijine Funda ia în ob inerea avizelor,

acordurilor i autoriza iile necesare realiz rii construc iilor.

Art. 4. Obliga iile D.G.A.S.P.C. Maramure
1. Direc ia  se oblig  s  preia în comodat pe o perioad  de 10 ani bunurile imobile realizate

în cadrul proiectului i în proprietate bunurile mobile din dotarea centrului.
2. Direc ia se oblig  s  înfiin eze i s  asigure func ionarea, în cadrul  serviciilor sale, a unui

centru de recuperare pentru copii cu nevoi speciale.
3. Direc ia se oblig  s  respecte standardele în vigoare la întocmirea organigramei  centrului

de recuperare pentru copii cu nevoi speciale  i s  angajeze, prin concurs sau prin redistribuire,
personalul necesar acoperirii în întregime a organigramei.

4. Direc ia se oblig  s  coopteze Funda ia atât la conceperea i stabilirea  organigramei, cât
i la selectarea  personalului centrului de recuperare pentru copilul cu handicap.

5. Directia se obliga sa permita accesul Fundatiei atât în centru cât i la documentele de
planificare i eviden  în vederea monitoriz rii activit ii i verific rii îndeplinirii obliga iilor
asumate prin prezenta conven ie pe perioada celor 10 ani de activitate pân  la transmiterea acestuia
în proprietatea jude ului.

Art. 5. Bunele oficii
Consiliul i/sau Direc ia se oblig  s  depun  toate diligen ele cuvenite, în sensul bunelor

oficii, pe lâng  alte autorit i publice competente, dac  acestea sunt necesare execut rii în bune
condi iuni a  obliga iilor Funda iei.

Art. 6. Controlul
 Consiliul si/sau Directia se obliga sa permita Fundatiei controlul, atat scriptic, cat si fizic, al
executarii obligatiilor decurgând din actuala Conventie.

CAP.  III. PREVEDERI FINALE

Art. 7. Folosirea centrului pân  la transferl propriet ii.
Folosirea centrului de c tre D.G.A.S.P.C. Maramure  în primii 10 ani de activitate , pân  la

transferul acestuia în proprioetatea public  a jude ului se va face în baza contractului de comodat ce
se va încheia între cele dou  p i .

Art. 8. Sanc iuni
Neîndeplinirea, în tot sau în parte, a obliga iilor asumate pentru perioada celor 10 ani de

func ionare  conduce la rezilierea de plin drept i f  punere în întârziere ori alt  formalitate a
Conven iunii.

Art. 9. Durata
Conven ia intr  în vigoare la data semn rii de c tre P i, urmând a- i înceta efectele la data

îndeplinirii obiectului.
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Art. 10. Completarea i modificarea
Modificarea i completarea Conven iei se va putea face decât cu acordul scris al P ilor,

sub forma unor Acte Adi ionale.

Art. 11. Litigii
Orice litigii n scute din interpretarea sau executarea dispozi iilor prezentei conven ii se vor

solu iona pe cale amiabil  prin negociere între p i  iar în lipsa în elegerii  de c tre instan ele de
judecat  .

Art. 12. Exemplarele
Prezenta Conven ie este încheiat  în limba român  în 3 (trei) exemplare originale, toate

identice între ele i având aceea i valoare juridic .

CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE                 FUNDA IA  « SERA ROMÂNIA »
                       PRE EDINTE                                               DIRECTOR EXECUTIV
                        Mircea MAN                           Bogdan SIMION

DIRECTOR FINANCIAR
         Dana  ANTO

DIREC IA GENERAL  DE ASISTEN  SOCIAL I
PROTEC IA COPILULUI MARAMURE

DIRECTOR GENERAL
Nicolae BOITOR


