ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 30.03.2017
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu ASOCIAŢIA
CLUBURILOR ALCOOLICILOR ÎN RECUPERARE “Don Orione prin
punctul de lucru - CENTRUL REZIDENŢIAL DE RECUPERARE ÎN
ALCOOLISM” Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 5231 din 23.03.2017 iniţiată de
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman şi raportul de
specialitate nr. 1927 din 23.03.2017 întocmit de Direcţia de Asistenţă Socială;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 30.03.2017 al Comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. ___ din
30.03.2017 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. ___ din
30.03.2017 dat de Secretarul Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi ale art. 36 alin. (6)
lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu ASOCIAŢIA
CLUBURILOR ALCOOLICILOR ÎN RECUPERARE “Don Orione prin
punctul de lucru - CENTRUL REZIDENŢIAL DE RECUPERARE ÎN
ALCOOLISM” Roman, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Mircea BELOIU

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa la H.C.L. nr. ___ din 30.03.2017

CENTRUL REZIDENŢIAL DE RECUPERARE
ÎN ALCOOLISM IAŞI

Neamţ
Adresă: Şos. Rediu, nr.21C, Iaşi
Telefon/fax: 0232-228204
Email: acar@alcoologia.ro.

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Adresă: Str. Alexandru cel Bun, nr. 3, Roman, jud.
Telefon : 0233-744737
Fax : 0233-744737
E-mail: sapp@primariaroman.ro

CENTRUL REZIDENŢIAL DE RECUPERARE
ÎN ALCOOLISM “EMANUEL”ROMAN

Adresa: Str. Siretului, nr. 2
Telefon: 0333- 100112
E-mail: acarroman@gmail.com
Web: www.alcoologia.ro

NR.__________/__________________
NR.__________/__________________

ACORD DE PARTENERIAT

I. PĂRŢILE
ASOCIAŢIA CLUBURILOR ALCOOLICILOR ÎN RECUPERARE “Don Orione”, cu sediul
in Iasi, şos. Rediu, nr.21 C, cod. 700546, jud. Iasi , cod fiscal 17707775, prin punctul de lucru CENTRUL REZIDENŢIAL DE RECUPERARE ÎN ALCOOLISM “Emanuel” din Municipiul
Roman, jud. Neamţ, str. Siretului, nr. 2, acreditată să acorde servicii sociale, conform certificatului
seria
AF,
nr.
003552,
reprezentată
legal
de
d-nul/d-na
......................................................................................., în calitate de .....................................................,

Partener 1
şi
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ, cu sediul în str. Alexandru cel Bun, nr. 3, din
Municipiul
Roman,
jud.
Neamţ,
reprezentată
de
d-nul/d-na
.............................................................................................., în calitate de ..............................................,
Partener 2

II. OBIECTUL ACORDULUI
Prezentul acord are ca obiect consultarea, schimbul de informaţii, experienţa şi
colaborarea între părţi, în vederea îmbunătăţirii şi armonizării practicilor şi metodelor de
interventie pentru persoanele dependente de alcool/afectate de consumul problematic de
alcool.
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III. ACTIVITĂŢI PROPUSE

1. Susţinerea unor activităţi de informare şi educaţie în comunitate de către Partener 1, în
colaborare cu Partener 2, în scopul prevenirii consumului problematic de alcool în
rândul populatiei din zona, dacă este cazul şi în limita posibilităţii celor doi parteneri;
2. Referirea de cazuri (persoane cu probleme alcool-corelate şi complexe) de către
Partener 2 către responsabilul desemnat de Partener 1 pentru colaborarea în zona jud.
Neamt, în scopul integrarii acestora în programul de recuperare specific desfăşurat de
Partener 1 , în cazul în care acestea sunt eligibile (îndeplinesc condiţiile pentru a fi
incluse în program: au vârsta de peste 18 ani împlinită, sunt declarate apte fizic şi
psihic în urma evaluării medicului psihiatru colaborator al ACAR “Don Orione”
Roman, au un spaţiu unde să locuiască, acceptă să respecte regulamentul existent, etc.)
3. Promovarea prin materiale publicitare a activităţilor desfăşurate de cei doi parteneri pe
întreg teritoriul Romaniei, prin intermediul site-urilor proprii, dar şi la sediile
instituţiilor din Iaşi şi Roman.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 1. Obligaţiile ASOCIAŢIEI CLUBURILOR ALCOOLICILOR ÎN RECUPERARE
“Don Orione”- CENTRUL REZIDENŢIAL DE RECUPERARE ÎN ALCOOLISM
“Emanuel” Roman, jud. Neamţ
1.1.Desemnarea din partea asociaţiei a unei persoane responsabil de colaborarea cu Partener
2, pentru toata durata desfăşurării prezentului acord;
1.2.Responsabilul desemnat va ţine legătura cu Partener 2 şi va transmite acestuia toate
informaţiile necesare derulării în bune condiţii a prezentului acord;
1.3 Informarea partenerului asupra rezultatelor activităţilor desfăşurate;
1.4.Oferirea de răspunsuri, cu disponibilitate, la orice solicitare din partea partenerului, pentru
buna desfăşurare a colaborării.
1.5. Angajarea în promovarea activitatilor specifice Partenerului 2/ comune celor doi
parteneri, prin acceptarea de materiale publicitare la sediul institutiei şi pe site;

Art. 2. Obligaţiile DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ din Municipiul Roman, jud.
Neamţ
2.1.Desemnarea din partea insituţiei a unei persoane responsabil de colaborarea cu Partener 1,
pentru toată durata desfăşurării prezentului acord;
2.2.Responsabilul desemnat va ţine legatura cu Partener 1 şi va transmite acestuia toate
informaţiile necesare derulării în bune condiţii a prezentului acord;
2.3. Angajarea în promovarea activităţilor specifice Partenerului 1/ comune celor doi
parteneri, prin acceptarea de materiale publicitare la sediul instituţiei şi pe site;
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2.4. Referirea de cazuri, în situatia în care acestea există şi sunt eligibile pentru programul
ACAR “Don Orione”, către responsabilul desemnat de Partener 1, pentru integrarea lor
ulterioară în programul de tip rezidenţial şi/sau în activitatea de Club (grup de suport);
2.5. Oferirea de răspunsuri, cu disponibilitate, la orice solicitare din partea partenerului,
pentru buna desfăşurare a colaborării.
V. DURATA ACORDULUI
Durata acordului va fi de_________________________________, cu posibilitatea prelungirii
lui din oficiu, dacă ambele părţi consimt în acest sens.
Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi ambele părţi se obligă să notifice în scris
celeilalte părţi intenţia de reziliere sau orice altă modificare a prezentului acord cu cel puţin
15 zile înainte, eventualele conflicte urmând a fi rezolvate pe cale amiabilă.

VI. DISPOZITII FINALE
Prezentul contract, a fost încheiat în ...... (..........) exemplare, astăzi ................................... câte
unul pentru fiecare parte contractantă.

Partener 1
Asociatia Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare
“Don Orione”

Partener 2
Direcţia de Asistenţă Socială,
Municipiul Roman, jud Neamţ

Preşedinte

Director executiv

Marius Bereşoaie

As.soc. Sorina Monac
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MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 5231 din 23.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de
parteneriat cu ASOCIAŢIA CLUBURILOR ALCOOLICILOR ÎN
RECUPERARE “Don Orione prin punctul de lucru - CENTRUL
REZIDENŢIAL DE RECUPERARE ÎN ALCOOLISM” Roman
Inovarea în domeniul social reprezintă o provocare constantă atât pentru
furnizorii publici de servicii în domeniu, cât și pentru cei privați, care sunt
preocupați de prevenirea excluderii sociale a grupurilor vulnerabile din
România. Pe lângă serviciile actuale, sunt necesare noi abordări care să crească
impactul intervențiilor care adresează nevoi sociale.
Astfel, garantarea dreptului la servicii sociale, fără discriminări,
persoanelor şi familiilor aflate în dificultate reprezintă o obligaţie constituţională
pe care statul trebuie să şi-o asume în vederea realizării unei politici aliniată la
tendinţele europene.
În spiritul noilor tendinţe din Europa, serviciile sociale trebuie să fie
flexibile, adaptate la nevoile cetăţenilor, deschise spre comunitate şi oferite de
către profesionişti. Obligaţia de a asigura accesul tuturor cetăţenilor la servicii
sociale adaptate nevoilor lor revine tuturor autorităților administrației publice
locale.
Respectivul acord are ca obiect consultarea, schimbul de informaţii,
experienţa şi colaborarea între părţi, în vederea îmbunătăţirii şi armonizării
practicilor şi metodelor de interventie pentru persoanele dependente de
alcool/afectate de consumul problematic de alcool si este necesar pentru
obținerea licențierii Serviciului Social, care are un rol extrem de important
pentru persoanele defavorizate din Municipiul Roman.
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe
prin vot.
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: Direcția de Asistență Socială Roman
Nr. 1927 din 23.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acorduri de
parteneriat cu ASOCIAŢIA CLUBURILOR ALCOOLICILOR ÎN
RECUPERARE “Don Orione prin punctul de lucru - CENTRUL
REZIDENŢIAL DE RECUPERARE ÎN ALCOOLISM “Roman
Asigurarea bunăstării cetățenilor și îmbunătățirea calității vieții reprezintă
unul dintre pricipalele obiective ale autorității administrației publice locale.
Astfel, garantarea dreptului la serviciile sociale, fără discriminare, persoanelor și
familiilor aflate în dificultate reprezintă o obligație constituțională pe care statul
trebuie să și-o asume în vederea realizării unei politici aliniată la tendințele
europene.
Realizarea scopului unui acord de parteneriat impune mobilizarea tuturor
resurselor existente la nivelul comunităţii, responsabilizarea şi implicarea
factorilor relevanţi în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective
pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea
principiilor de coeziune şi incluziune socială.
Respectivul acord are ca obiect consultarea, schimbul de informaţii,
experienţa şi colaborarea între părţi, în vederea îmbunătăţirii şi armonizării
practicilor şi metodelor de interventie pentru persoanele dependente de
alcool/afectate de consumul problematic de alcool si este necesar pentru
obținerea licențierii Serviciului Social, care are un rol extrem de important
pentru persoanele defavorizate din Municipiul Roman.
Furnizarea serviciilor sociale în cadrul unui acord de parteneriat este un
instrument de garantare a echilibrului între cererea și oferta de servicii sociale la
nivel local, reglementarea serviciilor sociale în cadrul unui acord de parteneriat
fiind în prezent utilizată în multe țări din Uniunea Europeană, contribuind la o
îmbunătățire continuă a rețelei, a spectrului și a calității serviciilor sociale
furnizate.
În concluzie, apreciem ca oportun, necesar şi legal proiectul de hotărâre
sens în care îl avizăm favorabil.
Director Direcţia de Asistenţă Socială,
Sorina MONAC

