RO MÂNI A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 27.09.2018
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociația de
Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România – Filiala Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 17426 din 21.09.2018 înaintată de către
domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 17427 din 21.09.2018 întocmit de către Serviciul Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.09.2018 al Comisiei pentru administrație
publică locală, sport și turism, avizul nr. ___ din 27.09.2018 al Comisiei juridice,
precum şi avizul pentru legalitate nr. ______ din 27.09.2018 dat de către Secretarul
Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006R privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ale Legii nr. 292/2011 - Legea
asistenței sociale, precum și prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b”, „c”, „d” și „e”, ale art.
36, alin. 4, lit. „e” ,precum şi ale art. 36, alin. 6, lit. „a” din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45, alin. 1, lit. „a” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act
normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu Asociația de Sprijin a
Copiilor Handicapați Fizic din România – Filiala Neamț, în vederea înființării unui
Centru de zi pentru copii și tinerii cu deficiențe neuro-motorii, conform anexei nr. 1
la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă punerea la dispoziția partenerului a clădirii în suprafață de
162,00 mp și terenului aferent în suprafață de 480 mp, situate în municipiul Roman,
str. Bogdan Dragoș, nr. 262, clădire aflată în proprietatea municipiului Roman, unde
se va desfășura activitatea centrului menționat la articolul 1.
Art. 3. De la data adoptării prezentei hotărâri H.C.L. nr. 189 din 19.12.2014 se
abrogă.
Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului
municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 27.09.2018

ACORD DE PARTENERIAT
Art. 1 Părţile
1. Muncipiul Roman prin Consiliul Local al Municipiului Roman, cu
sediul în Municipiul Roman, Piaţa Roman Vodă, nr.1, Judeţul Neamţ,
reprezentat prin domnul Lucian-OvidiuMicu – primar, în calitate de ASOCIAT
PRIM şi
2. Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România –
Filiala Neamț, cu sediul în Roman, str. Ion Creangă, nr. 13, jud. Neamț,, CUI
10537614, reprezentată prin doamna Elena Damiean – președinte executiv, în
calitate de ASOCIAT SECUND
au convenit următoarele:
Art. 1. Acordul de parteneriat
Prin semnarea prezentului acord, părţile îşi exprimă acordul de parteneriat
în vederea înfiinţării şi organizării în municipiul Roman a unui Centru de zi
pentru copii și tinerii cu deficiențe neuro-motorii.
Implementarea proiectului „Centru de zi pentru copii și tineri cu
deficiențe neuro-motorii”, ce are ca obiectiv sprijinirea familiilor care au în
întreținere copii cu handicap neuro-motor prin accesul la servicii socio-medicoeducative în vederea integrării acestora în societate. Acest proiect se va
desfășura în spațiul disponibil din Roman, str. Bogdan Dragoș, nr. 262.
Beneficiarii acestui proiect vor fi copiii cu handicap neuro-motor din municipiul
Roman și localitățile rurale arondate, precum și familiile acestora.
Art. 2. Obiectul
2.1 Obiectul acestui acord îl reprezintă stabilirea responsabilităţilor
fiecărei părţi în vederea implementării activităţii de organizare/ înfiinţare a unui
centru de de zi pentru copii și tineri cu deficiențe neuro-motorii.
2.2. Centru de zi pentru copii și tineri cu deficiențe neuro-motorii
(denumit în continuare „Centrul”) este un serviciu social a cărui misiune este
sprijinirea familiilor care au în întreținere copii cu handicap neuro-motor prin
accesul la servicii socio-medico-educative în vederea integrării acestora în
societate.
Art. 3. Principiile de bună practică ale acordului
3.1 Părţile contribuie la realizarea scopului parteneriatului şi îşi asumă
rolul lor aferent acestuia, aşa cum este definit la articolul 5 din prezentul acord.
3.2 Părţile se consultă în mod regulat şi se informează reciproc asupra
tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.
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Art. 4. Durata acordului
Prezentul Acord îşi produce efectele de la momentul semnării lui, pentru o
perioadă de 5 ani.
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile părţilor:
Art. 5.1. Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din
România – Filiala Neamț:
- Asigură dotarea materială a Centrului în vederea desfăşurării în bune
condiţii a activităţilor educativ-instructive și de recuperare a beneficiarilor;
-desfășoară programe educativ-instructive și de recuperare individualizate
pentru fiecare beneficiar;
- asigură standardele de calitate corespunzătoare pentru serviciile oferile
beneficiarilor;
- să crească gradul de socializare și comunicare a copiilor cu deficit
neuro-motor și familiilor acestora;
- să atragă și să instruiască forță de muncă specializată în îngrijirea și
educarea copiilor cu nevoi speciale aflați în îngrijirea familiilor;
- să organizeze acțiuni de menținere și extindere a domeniilor de
cooperare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale beneficiarilor.
- se obligă sa nu desfaşoare alte activitaţi de alta natura în spaţul în care se
va organiza centrul;
- Se obliga să achite toate cheltuielile de funcţionare şi întreţinere ale
Centrului, respectiv cheltuielile privind serviciile de utilitaţi;
- Asigură personalul Centrului din resursa umană proprie sau prin
colaborări;
- Se obligă să asigure paza şi integritatea bunurilor fiind direct
răspunzatori de distrugerea sau furtul acestora;
- se obligă să predea la încetarea acordului toate bunurile primite în
folosinţa conform protocolului de inventariere
Art. 5.2. Muncipiul Roman
- Pune la dispoziţie, în mod gratuit, spaţiul corespunzător în care va
funcţiona Centru de zi pentru copii și tineri cu deficiențe neuro-motorii. Spaţiul
în care va funcţiona Centrul este situat în mun Roman, str Bogdan Dragoş nr.
262 şi este compus dintr-o clădire în suprafaţă de 162,00 mp, și terenul aferent
în suprafață de 480 mp.
- se obligă să menţină destinaţia spaţiului ca Centru de zi pentru copii și
tineri cu deficiențe neuro-motorii, până la finalizarea prezentului Acord.
- va pune la dispoziţie bunurile mobile şi dotarea existentă în spaţiul ce se
cedează, pe baza unui protocol de inventariere.
Art. 6. Confidenţialitatea
6.1 Părţile convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile
primite şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a
unor astfel de informaţii.
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6.2 Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de
a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord şi în orice alte scopuri necesare
bunei desfăşurari a activităţii acestora.
Art. 7. Notificări
7.1 Orice comunicare între Părţi în legătură cu prezentul Acord se va face
în scris.
7.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la
primire.
7.3 Comunicările între părţi care nu se referă la datele şi informaţiile
confidenţiale se vor face de asemenea prin telefon, fax sau e-mail.
Art. 8. Legea aplicabilă
8.1 Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu
legislaţia românească în vigoare.
8.2 Pe durata prezentului Acord părţile vor avea dreptul să convină în
scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor
cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în
momentul în care s-a executat prezentul Acord de Parteneriat.
Art. 9. Litigii
9.1 Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătura cu prezentul
Acord de Parteneriat va fi soluţionată pe calea negocierilor între Părţi, iar în
situaţia în care acestea nu ajung la nici un acord privind soluţionarea acestei
dispute, aceasta va fi solutionată de instanţele competente.
Art. 10. Încetarea acordului
10.1. Prezentul acord poate înceta prin acordul părţilor, prin act adiţional.
10.2. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Acord de către una
dintre părţi în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera reziliat de
plin drept prezentul contract, fără a mai fi necesară nici o altă formalitate şi
punere în întârziere, existând doar obligaţia ca părţile să se înştiinţeze în scris
despre cauzele rezilierii.
Art. 11. Forţă majoră
11.1. Nici una dintre Părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la
termen şi/sau în mod necorespunzator, total sau parţial, a oricăreia dintre
obligaţiile care îi incumbă în baza acordului de parteneriat, dacă neexecutarea
obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil la data
încheierii acordului de parteneriat şi ale cărui consecinţe sunt de neînlăturat de
către partea care îl invocă. Partea care invocă evenimentul mai sus menţionat
este obligată să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi imediat şi în mod complet
producerea acestuia şi să ia măsurile care îi sunt posibile în vederea limitării
consecintelor respectivului eveniment.
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Art. 12. Prevederi finale
12.1. Părţile garantează că reprezentanţii numiţi ale căror semnături apar
mai jos au fost investiţi, la data executării prezentului contract, cu toate puterile
legale de a semna şi executa prezentul Acord.
12.2. Prezentul Acord a fost întocmit şi semnat în 2 (două) exemplare
originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, toate având aceeaşi
valoare legală.
ASCHF – R, Filiala Neamț
Președinte,
Elena DAMIEAN

PARTENER
Municipiul ROMAN
Primar,
Lucian-Ovidiu MICU

Secretar,
jr. Gheorghe CARNARIU

Direcția Buget-Contabilitate,
ec. Ciprian-Dorin ALEXANDRU

Birou Juridic-Contencios
c.j. Corina-Ionela POPA
Direcția Administrativă,
ing. Cristian BOTEZATU
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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. 17426 din 21.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
cu Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România – Filiala
Neamț
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.
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.
Pentru a veni în sprijinul nevoilor comunității locale și pentru abordarea unui spectru
cât mai larg de servicii sociale, propunem încheierea unui acord de parteneriat cu Asociația
de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România – Filiala Neamț în vederea înființării,
în municipiul Roman, a unui Centru de zi pentru copii și tinerii cu deficiențe neuro-motorii.
În vederea realizării obiectivului propus, municipiul Roman va pune la dispoziția asociației
partenere clădirea situată în str. Bogdan Dragoș, nr. 262, unde își va desfășura activitatea
Centrul ce va fi înființat în urma încheierii acordului de parteneriat.
Obiectivul general al încheierii acestui acord de parteneriat este acela de a sprijini
familiile care au în întreținere copii cu handicap neuro-motor prin accesul la servicii sociomedico-educative în vederea integrării acestora în societate.
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze şi să se pronunțe prin vot.
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
Emitent: Serviciul Biroul Juridic-Contencios
Nr. 17427 din 21.09.2018
E-mail: juridic@primariaroman.ro

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de
parteneriat cu Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din
România – Filiala Neamț
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
este în prezent utilizată în multe țări din Uniunea Europeană, și a contribuit la o
îmbunătățire continuă a rețelei, a spectrului și a calității serviciilor sociale
furnizate.
În România, datorită condițiilor economice dificile, nici statul și nici
asociațiile neguvernamentale nu pot asigura singure întreaga gamă de servicii
sociale necesare, mai ales datorită insuficienței dezvoltării acestui sector în
comparație cu alte țări europene.
În ultimul timp, se acordă o importanţă din ce în ce mai mare sprijiniirii
familiilor care au în întreținere copii cu handicap neuro-motor prin accesul la
servicii socio-medico-educative în vederea integrării acestora în societate. Fiind
un fenomen complex, acesta constituie o provocare pentru instituţiile implicate
şi pentru societatea în ansamblu şi are drept consecinţă nevoia de schimbare atât
a mentalităţilor cât şi a politicilor educaţionale.
Pentru a preveni excluziunea socială acestor categorii de persoane
defavorizate din municipiul Roman, este necesară încheierea unui acord de
parteneriat cu Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România –
Filiala Neamț în vederea înființării unui Centru de zi pentru copii și tinerii cu
deficiențe neuro-motorii. În vederea realizării obiectivului propus, municipiul
Roman va pune la dispoziția asociației partenere clădirea situată în str. Bogdan
Dragoș, nr. 262, unde își va desfășura activitatea Centrul ce va fi înființat în
urma încheierii acordului de parteneriat. La rândul ei, Asociația de Sprijin a
Copiilor Handicapați Fizic din România – Filiala Neamț va întreprinde acțiuni
de ajutorare și de misiune pentru îngrijirea și educarea acestor persoane
defavorizate. Ajutorarea se va face material, spiritual și prin mijloace admise

legal, prin distribuirea de ajutoare și realizarea de investiții cu caracter social și
umanitar.
Realizarea scopului acestui 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.
În concluzie, apreciem ca oportun, necesar şi legal proiectul de hotărâre
sens în care îl avizăm favorabil.

Serviciul Juridic-Contencios,
Raluca CIOMÎRTAN

