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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

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

Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure i
 Asocia ia Ajutor Ecumenic Seelscheid (OHS) e.V. din Germania

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 de asisten  social i protec ia drepturilor copilului;

În baza prevederilor H.G. nr. 1434/2004 cu modific rile i completarile ulterioare privind
atribu iile i Regulamentul cadru de organizare i func ionare a direc iilor jude ene de asisten
social i protectia copilului;

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

Consiliul Judetean Maramure , adopta prezenta

HOT RÂRE:

Art.1.  Se aprob  conven iunea de colaborare între Direc ia General  de Asisten  Social i
Protec ia Copilului Maramure i  Asocia ia Ajutor Ecumenic Seelscheid (OHS) e.V. din Germania,
conform anexei.

Art.2.  Prezenta hotarare se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institutiei Prefectului  - jude ul Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public  local  – Compartimentul secretariat

consiliu i gestiunea documentelor;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu unanimitate de voturi  în edin a extraordinar  din 11
iulie 2013. Au fost prezen i 30 de consilieri jude eni din totalul 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 11 iulie 2013
Nr. 105
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Anex  la HCJ MM nr. 105 din 11 iulie 2013

D.G.A.S.P.C. Maramure      Okumenische Hilfe Seelscheid e.V.
Nr………       Nr……..

Pornind de la rela iile de colaborare instituite în ultimii ani între Asocia ia “Okumenische
Hilfe Seelscheid e.V” i Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ie Social  constând în
dona ii de bunuri din categoria detergen ilor i materialelor igienico-sanitare, îmbr minte, juc rii
mobilier i juc rii  precum i realizarea de lucr ri de modernizare a instala iilor de înc lzire la o
cas  de tip familiar;

Remarcând seriozitatea deosebit  a membrilor asocia iei i ata amentul  comunit ii locale
din Neunkirchen, Germania fa  de obiectivele i ac iunile acesteia;

Din dorin a de a dezvolta colaborarea dintre noi în beneficiul copiilor din sistemul de
protec ie a copilului din jude ul Maramure  ne exprim m voin a de a încheia prezenta

CONVEN IE   DE   COLABORARE
I. P ile:

DIREC IA GENERAL  DE ASISTEN  SOCIAL I PROTEC IA COPILULUI
MARAMURE (denumit  în continuare Direc ia), Cod Unic de Înregistrare 15331312, cont
RO16TREZ43624680220XXXXX, deschis la Trezoreria Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str.
Banatului nr.1, Jude ul Maramure , reprezentat  de dl. Nicolae Boitor în calitate de Director
General în calitate de beneficiar i

Asocia ia Ajutor Ecumenic Seelschheid (OHS) e.V. (denumit  în continuare Asocia ia),
cu sediul in Neunkirchen , reprezentat  prin Rolf Reinartz în calitate de executant.

II.
Obiectul conven iei, const  în realizarea de c tre Funda ie a unor lucr ri de reabilitare la

Casa de Tip Familial nr.1 din Ocna ugatag, str. Unirii nr.19, constand în  înlocuirea  ferestrelor
vechi cu ferestre noi, tip termopan, înlocuirea u ii de la intrare,izolarea podului casei, izolare
profesional i captu eal  cu lemn în trei înc peri la etajul superior – demontarea centralei vechi de
înc lzire a instala iei cl dirii, înnoirea instala iei de înc lzire  a cl dirii, renovarea instala iilor
sanitare i înlocuirea obiectelor din baia de la etajul superior, montarea unei sobe de teracot  în
spa iul de destindere, montarea co ului de fum din o el special pentru soba de teracot  cu protec ie
contra incendiilor, c ptu irea profesional  a p ii inferioare a corni ei la acoperi , înnoirea
racordului de ap  prin montarea unui ventil de reducere a presiunii urmand ca pe durata efectu rii
lucr rilor, Direc ia s  suporte  contravaloarea organiz rii de antier (utilit i, cazare i mas   pentru
echipa ce execut  lucr rile) .

III. Durata conven iei:
Prezenta conven ie produce efecte începand de la data semn rii,  i pe toat  durata de

efectuare a lucr rilor de reabilitare la Casa de Tip Familial nr.1 din Ocna ugatag, str. Unirii nr.19
iar obliga ia Direc iei asumat  la puctul 4 are o durat  de cel pu in 10 ani de la recep ionarea
lucr rilor.

IV. Obliga iile p ilor:
a) Obliga iile Direc iei:
1.  pun  la dispozi ia Asosia iei documentele de care este nevoie pentru realizarea

lucr rilor, respectiv proiecte, avize, autoriza ii;
2.  numeasc  un reprezentant care s  comunice, colaboreze, supravegheze desf urarea

lucr rilor de reabilitare;
3.  suporte costurile privind organizarea de antier (asigurarea utilit ilor de energie

electric i ap  precum i cazare i mas  pentru echipa care lucreaza pe santier pe timpul execut rii
lucr rilor).
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La finalizare lucr rile executate vor fi recep ionate, împreun  cu
reprezentantul/reprezentan ii Asocia iei  iar valoarea lucrarilor executate de catre fundatie inclusiv
cheltuieli  privind organizarea de santier , vor constitui elemente pentru majorarea valorii cl dirii.

4. S  p streze destinatia cl dirii pe o perioad  de cel putin 10 ani, de la data prezent ,
perioad  în care construc ia este dat  în folosin a Direc iei conform Hot rârii nr. 21 din 1999 a
Consiliului local Ocna ugatag.

b) Obliga iile Asocia iei:
1.  desf oare lucr ri de reabilitare la Casa de Tip Familial nr.1 din Ocna ugatag, str.

Unirii nr.19, constand din:
a)  înlocuirea  ferestrelor vechi cu ferestre noi tip termopan;
b) înlocuirea u ii de la intrare cu o u  nou  tip termopan;
c) izolarea termic  a podului casei;
d) izolare profesional i captu irea  cu lemn în trei înc peri la etajul superior al cl dirii,
 e) refacerea integral  a instala iei de înc lzire prin demontarea actualei centrale i a tuturor

instala iilor interioare, montarea unei centrale termice moderne i a ecipamentelor necesare
func ion rii acesteia, refacerea instala iilor interne de înc lzire, confec ionarea i montarea unui co
de fum din inox cu protec ie contra incendiilor, montarea unei sobe de teracot  cu canale de fum
pentru recuperarea c ldurii în camera de zi;

 f) refacerea instala iilor  sanitare din cl dire i înlocuirea obiectelor din baia de la etajul
superior;

 g)  c ptu irea profesional  a p ii inferioare a corni ei la acoperi ,
 h) înnoirea racordului de ap  prin montarea unui  ventil de reducere a prersiunii;
Toate materialele necesare execut rii lucr rilor sunt asigurate de Asocia ie.
Lucr rile executate vor respecta toate cerin ele tehnice i practice necesare, unele

men ionate în documentele de avizare/autorizare a lucr rilor pe care le efectueaz , astfel încat s
asigure garan ia acestora sub aspect tehnic, calitativ;

2.  nominalizeze  reprezentan i care s  fie prezen i  la recep ia lucr rilor.
V. Valoarea lucr rilor.
Valoarea lucr rilor executate, inclusiv a materialelor i dot rilor necesare, estimat  de

Asocia ie este 108.000 Euro.
Valoarea cheltuielilor de organizare de antier ce cad în sarcina Direc iei sunt estimate de

aceasta la 17.500 lei f  TVA
VI. For a major :
Prin for  major  se în elege un eveniment independent de voin a p ilor, imprevizibil i

insurmontabil, ap rut dup  încheierea conven iei i care împiedic  p ile s i îndeplineasc
obliga iile asumate.

For a major  exonereaz  de r spundere p ile în cazul neexecut rii, execut rii
necorespunz toare sau întarziere în executarea obliga iilor asumate prin prezenta conven ie, cu
condi ia notific rii scrise a celeilalte p i în termen de 24 de ore de la apari ia acesteia.

VII. Alte clauze:
Orice modificare a prezentei conven ii se face prin acordul scris al p ilor, prin întocmirea

de acte  adi ionale, cu respectarea legisla iei în vigoare.
Eventualele neîn elegeri dintre p i privind executarea obliga iilor asumate prin aceast

conven ie se vor solu iona pe cale amiabil  , iar dac  aceasta nu se realizeaz  într-un termen de 15
zile calendaristice de la data cand survin, p ile se vor putea adresa instan elor judec tore ti
competente de la sediul beneficiarului.

VIII. Dispozi ii finale:
Prezenta conven ie s-a încheiat azi, ...................., în dou  exemplare, cate un exemplar

original pentru fiecare parte, avand aceea i valoare juridic i avand un num r de dou  pagini
fiecare.
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Direc ia Gneral  de Asisten  Social i Protec ie a Copilului Maramure  exprim  cele mai
alese mul umiri Asocia iei Okumenische Hilfe Seelscheid e.V din Germania pentru sprijnul
acordat atât prin lucr rile executate  cât i prin bunurile donate i î i manifest  dorin a de a colabora
i în viitor în aceste domenii.

D.G.A.S.P.C. Maramure Ajutor Ecumenic
Seelscheid(OHS) e.V.

Director General        Rolf Reinartz
Boitor Nicolae

Director Gen. Adj. Economic     Jurgen Lang
Grigu  Maria

Serviciul Juridic       Frank Gehring


