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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Direc ia General  de Asisten  Social i

Protec ia Copilului i Consiliul local al comunei Coroieni privin promovarea i
implementarea proiectului „Centru de zi pentru copii în comuna Coroieni jude ul Maramure ”

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.C Maramure i Consiliul local al comunei
Coroieni precum i avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin , comisiei pentru asisten
social i protec ia drepturilor copilului i comisiei pentru activit i economico-financiare;

În temeiul prevederilor articolelor 91 alin. (5), litera a) punct 2, alin. (6), litera a) i 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 Consiliul local al comunei Coroieni pentru privind promovarea i
implementarea proiectului  „Centru de zi pentru copii în comuna Coroieni jude ul Maramure ”,
anex  care face parte integrant  din prezenta hot râre

Art. 2. Se aprob  promovarea proiectului  „Centru de zi pentru copii în comuna Coroieni
jude ul Maramure ” în  cadrul proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separ rii copilului
de familia sa i instruirea personalului aferent” finan at din împrumutul B.C.E. Valoarea
subproiectului este de  80816 Euro, f  taxe, din care 73281 Euro finan are nerambursabil .

Art.3. În cazul declar rii ca eligibil a proiectului, se aprob  cofinan area acestuia de c tre
D.G.A.S.P.C. Maramure  cu echivalentul în lei a sumei de 3645 Euro i suportarea cheltuielilor
neeligibile echivalente în lei  a sumei  de 19599 Euro.

Art.4. Consiliul jude ean va asigura cofinan area cheltuielilor de func ionare a  centrului de
zi cu maximum 50 % din cheltuielile anuale, în condi iile Legii nr. 272/2004, pentru o perioad  de 5
ani. Cuantumul cofinan rii se va aproba anual.

Art.5. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra iei public ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- D.G.A.S.P.C Maramure ;
- H.H.C. România.

Prezenta hotarâre a fost adoptat  cu 33 de voturi „pentru” i o ab inere în edin a ordinar
a Consiliului jude ean  Maramure  din 24 ianuarie 2012. Au fost prezenti 34 consilieri jude eni
(total consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 24 ianuarie 2012
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ACORD DE PARTENERIAT

(CONVEN IE DE IMPLEMENTARE)

Capitolul I. Cadrul General
Art.1. D.G.A.S.P.C. Maramure , cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Banatului, nr. 1,

jude  Maramure , reprezentat  prin dl. Nicolae Boitor, în calitate de director general
i

U.A.T. Comuna Coroieni, cu sediul în localitatea Coroieni, nr. 176, jude  Maramure , CUI
3627099, reprezentat  prin dl. Ropan Gavril, în calitate de primar, denumite in continuare i,

în urma identific rii intereselor comune în domeniul înfiin rii serviciilor comunitare de
prevenire a separ rii copilului de familia sa i a recunoa terii reciproce a experien ei în domeniile
de competent , î i propun încheierea prezentei conven ii.

Art.2. Parteneriatul rezultat din semnarea prezentei conven ii se desf oar  în conformitate
cu:

- Legea nr. 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului, publicat  în
Monitorul Oficial, Partea 1, nr.557 din 23.06.2004 (art. 132-133);

- Hot rârea Guvernului României nr. 928/2007 pentru ratificarea Acordului - cadru de
împrumut F/P 1566 (2006) din 29 ianuarie 2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr.614 din 5 septembrie 2007, între România i Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei destinat finan rii proiectului pentru dezvoltarea de „Servicii comunitare de
prevenire a separ rii copilului de familia sa i instruirea personalului aferent”;

- Legea nr. 47/2006 privind sistemul na ional de asisten  social ;
- Legea administra iei publice locale nr.215/2001.

Capitolul II. Obiectul Conven iei
Art.3. Conven ia are drept scop înfiin area unui Centru de zi în comuna Coroieni.

Capitolul III. Participarea p ilor
Art.4. D.G.A.S.P.C. Maramure  va asigura:
a) Implementarea activit ilor pentru înfiin area Centrului de zi comuna Coroieni;
b) Asisten  tehnic  necesar  pentru selec ia i angajarea personalului care va lucra în cadrul

Centrului de Zi comuna Coroieni ;
c) Organizarea de campanii locale de informare a publicului cu privire la serviciile oferite în

cadrul centrului, cu privire la m suri de prevenire a separ rii copilului de familia sa i
pentru a atrage noi parteneri în derularea activit ilor serviciului;

d) Predarea c tre UAT comuna Coroieni a obiectivului de investi ii rezultat prin
implementarea subproiectului;

e) Sprijin strategic i metodologic în func ionarea (serviciului nou creat) Centru de Zi
comuna Coroieni;

Art.5. UAT, în calitate de partener va asigura:
a) terenul/cl direa apar inând domeniului public pentru implementarea subproiectului;
b) conectarea terenului la utilit ile necesare: ap  (re eaua local  sau pu  forat), canalizare

(re eaua local  sau fosa septic ), electricitate, cale de acces, telefon, prin contribu ie
proprie, în cazul în care, unele dintre acestea lipsesc;

c) evaluarea terenului/cl dirii puse la dispozi ia subproiectului i a studiului de
prefezabilitate;

d) plata cheltuielilor pentru evaluarea grupului int , preg tirea i elaborarea subproiectelor;
e) plata cheltuielilor pentru verificarea de calitate a proiect rii la cerin e esen iale;
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f) plata taxelor legate de ob inerea autoriza iilor i avizelor de func ionare ale serviciului
nou creat;

g) accesul personalului angajat în cadrul noilor servicii create la cursurile de formare
organizate în cadrul Proiectului i achitarea cheltuielilor de transport ocazionate de
participarea personalului la aceste cursuri;

h) înregistrarea la Oficiul de Cadastru i Publicitate imobiliar  cl direa astfel ob inut i de a
trimite c tre D.G.A.S.P.C. o copie a extrasului de carte funciar  în termen de 15 zile de la
emiterea acestuia;

i) men inerea destina iei cl dirii construite/ reabilitate/ amenajate rezultate în urma
implement rii subproiectului, pentru furnizarea de servicii sociale, pentru o perioad  de
minim 10 ani de la darea în func iune;

j) costurile de între inere i reparare a cl dirilor i a costurilor de func ionare a serviciilor
care rezulta dup  realizarea subproiectului atât timp cât va fi necesar dar nu mai pu in de
5 ani de la darea în func iune a acestora, din bugetul propriu sau i din alte surse.

Capitolul IV. Solu ionarea litigiilor i rezilierea Conven iei
Art.6. Orice necorelare sau litigiu care pot surveni între P i privind derularea prezentei

Conven ii vor fi rezolvate pe cale amiabil , prin consult ri.
Art.7. În cazul epuiz rii tuturor c ilor amiabile, oricare dintre P ile lezate se poate adresa

instan elor judec tore ti competente din punct de vedere material i teritorial.
Art.8. Nerespectarea obliga iilor asumate prin prezentul contract de c tre una dintre P i, în

mod culpabil i repetat, d  dreptul p ii lezate de a considera conven ia de drept reziliat i de a
pretinde plata de daune - interese.

Capitolul V. Clauze speciale
Art. 9. P ile se angajeaz  s i coordoneze declara iile, lu rile de pozi ie i alte manifest ri

publice legate de prezenta Conven ie i s  se consulte cu cealalt  Parte ori de câte ori urmeaz  ca
una dintre P i s  transmit  public informa ii legate de cele întreprinse în temeiul acestei Conven ii.

Art. 10. P ile desemneaz  câte un reprezentant care s  fie direct responsabil cu derularea
conven iei; schimbarea acesteia va fi comunicat  celeilalte p i cu cel pu in 30 de zile înainte de
data schimb rii.

Capitolul VI. For a major
Art.11. (1) For a major  este constatat  de o autoritate competent .
             (2) For a major  exonereaz  P ile de îndeplinirea obliga iilor asumate prin

prezenta conven ie, pe toat  perioada în care aceasta ac ioneaz .
             (3) Îndeplinirea conven iei va fi suspendat  în perioada de ac iune a for ei majore,

dar f  a prejudicia drepturile ce li se cuveneau P ilor pân  la apari ia acesteia.
                          (4) Partea care invoc  for a major  are obliga ia de a notifica celeilalte p i,
imediat i în  mod complet, producerea acesteia i s  ia orice m suri care îi stau la dispozi ie în
vederea limit rii consecin elor.
                         (5) Dac  for a major  ac ioneaz  sau se estimeaz  ca va ac iona o perioad  mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s  notifice celeilalte p i încetarea de plin drept a prezentei
conven ii, f  ca vreuna din par i s  poat  pretinde celeilalte daune-interese.

Cap. VII. Dispozi ii finale
Art.12. Modificarea prezentei Conven ii se face prin act adi ional, cu acordul p ilor.
Art.13. P ile pot s  încheie acorduri similare i cu alte institu ii de stat sau organiza ii

neguvernamentale, în vederea realiz rii obiectivelor men ionate în prezenta conven ie.
Art.14. Prezenta conven ie intr  în vigoare la data semn rii ei de c tre p i.
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Art.15. (1) Prezenta conven ie are valabilitate pe o perioada de 2 ani de la data semn rii, cu
posibilitatea de prelungire prin acordul p ilor, care va fi men ionat în scris i ata at prezentei
conven ii.
  (2) P ile semnatare evalueaz  trimestrial activitatea i rezultatele colabor rii propunând,
dup  caz, prelungirea sau încetarea conven iei.

Art. 16. Prezenta conven ie s-a încheiat ast zi 21.12.2011 în 2 exemplare, cu putere de
original, cate unul
pentru fiecare parte.

D.G.A.S.P.C. Maramure                                    UAT comuna Coroieni
                        DIRECTOR GENERAL                                                 PRIMAR
                                   Nicolae Boitor                                                      Ropan Gavril


