
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. ___ din 05.11.2018 

 
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat  

cu Asociația Caritas Bacău 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 19972 din 30.10.2018 înaintată de 

către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate comun nr. 19973 din 30.10.2018 întocmit de către 

Direcția de Asistență și Protecție Socială și Biroul Juridic-Contencios; 
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 05.11.2018 al Comisiei pentru 

administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. ___ din 
05.11.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 
05.11.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman; 

Luând în considerare adresa Asociației Caritas Bacău, înregistrată la 

Primăria municipiului Roman sub nr. 19856/29.10.2018; 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și 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 același act normativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Direcția de 

Asistență Socială și Asociația Caritas Bacău, conform anexei parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
 

 Art. 2. Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri; 
 

 Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului 
Municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 
 
     Preşedinte de şedinţă,          Contrasemnează, 

    Consilier,                                    Secretarul Municipiului Roman, 
  Iulia HAVRICI TOMȘA                        Gheorghe CARNARIU 
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ASOCIAȚIA CARITAS BACĂU                                   DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ROMAN 

Str. Calea Moldovei nr.9 Bacău                                  ........................................................................... 

                Nr. 240 / 24.08.2018                                                    ……………………………………………………… 

 

ACORD DE PARTENERIAT 
 

Art. 1 Părțile acordului 

 ASOCIAȚIA CARITAS BACĂU, cu sediul în str. Calea Moldovei, nr. 9,Bacău,cod 
poștal 600352, telefon 0234581661,CUI 12430206,  reprezentată legal de  Pr. Simon 
Lucian, prin serviciul social  Centru de Îngrijire la Domiciliu,  acreditat cu licență de 
funcționare seria LF.nr 0001412  și 
 DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ROMAN , cu sediul în ROMAN, str. 
Alexandru cel Bun, nr. 3, judeţul Neamţ, CIF 35398236, reprezentat prin MONAC 
SORINA - DIRECTOR EXECUTIV 
au convenit încheierea  acordului de parteneriat  cu respectarea următoarelor clauze: 
 

 Art 2. Obiectul convenției 

 (1) Părțile convin să colaboreze în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor 
aflate în dificultate, în special a persoanelor care necesită servicii de îngrijire socio-
medicală la domiciliu. 
 (2) Acordul de parteneriat are următoarele obiective: 
 - identificarea și informarea reciprocă cu privire la persoane care necesită îngrijiri 
la domiciliu pe raza localității Roman; 
 - satisfacerea nevoilor de îngrijire a persoanelor vârstnice.  

 
 Art. 3 Durata acordului 
 (1) Prezentul acord de parteneriat are o durată  de 1 an, începând cu data 
semnării sale. 
 (2) Durata acordului poate fi prelungită cu înțelegerea comună a părților, 
consemnat într-un act adițional.  
 

 Art.4 Drepturile și obligațiile părților  
 (1) Asociația Caritas Bacău are următoarele obligații: 
 a) să coopereze în vederea acordării serviciilor de îngrijie la domiciliu 
beneficiarilor prin CID Bacău, cu participarea de resurse umane (personal 
specializat) și resurse materiale; 
 b) să contribuie la promovarea reciprocă a partenerilor din prezentul acord,prin 

mijloace specifice. 

 (2) Directia de Asistenta Sociala Roman are următoarele obligații: 
 a) să colaboreze cu Caritas Bacău în identificarea problemelor sociale la nivelul 
localității; 
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 b) să colaboreze cu Caritas Bacău în vederea referirii de potențiali beneficiari de 
servicii de îngrijire la domiciliu; referirea se poate face direct, în scris sau indirect, 
prin îndrumarea beneficiarului către serviciul furnizat de partener; 
 
 Art 5. Confidențialitatea datelor 
 (1) Fiecare dintre părți se angajează să păstreze confidențialitatea datelor obținute 
și să folosească aceste date exclusive în interesul persoanei asistate, cu acordul 
acesteia sau al aparținătorilor legali. 
 (2) Furnizarea informațiilor ce constituie date cu caracter personal definite potrivit 
legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările 
ulterioare, se efectuează în condițiile prevăzute de această lege.Beneficiarul furnizării 
de informații ce constituie date cu caracter personal este obligat să aplice măsurile 
tehnice și organizatorice prevăzute de lege pentru protejarea acestor date împotriva 
furtului, pierderii sau accesul neautorizat. 
 
 Art.6  Forța majoră 
 (1) Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 
prezentul acord, pe toată perioada în care aceasta acționează. 

(2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, 
imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia toate măsurile posibile în 
vederea limitării consecințelor. 
 

Art. 7 Dispoziții finale 
(1) Prezentul acord poate fi modificat prin act adițional prin înțelegerea comună  a 

ambelor părți partenere. 

(2) Prezentul acord  poate înceta, la cererea uneia dintre părți, după un termen de 
15 zile de la notificarea intenției de încetare către partener. 

(3) Eventualele litigii dintre părți urmează să fie soluționate pe cale amiabilă.În 
cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează să fie soluționate de instanțele 
judecătorești competente, potrivit legii. 

Prezentul acord a fost încheiat, astăzi…………………… în două exemplare, 
fiecare având aceeași forța juridică, dintre care câte un exemplar pentru fiecare parte 
partener. 
 
 
ASOCIAȚIA CARITAS BACĂU                                     DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ROMAN 

               Președinte,                                                                             Director executive, 

         Pr. Lucian SIMON                                                                           Sorina MONAC 



 

      
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. 19972 din 30.10.2018 
 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de 

parteneriat cu Asociația CARITAS Bacău 
 

  
 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 se adresează nevoilor 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 aliniate 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.  
 Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 

19856/29.10.2018, Asociația Caritas Bacău a solicitat sprijinul Consiliului Local 

Roman și încheierea unui acord de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială 

în vederea sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, și în special a persoanelor 

care necesită servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu pe raza 

municipiului 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 / Biroul Juridic-Contencios 

Nr. 19973 din 30.10.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de 

parteneriat cu Asociația CARITAS Bacău 
 

  
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de către 

Primarul Municipiului Roman - dl. Lucian-Ovidiu Micu, am constatat că acestea 

îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
  

Din punct de vedere al oportunității: 
 

 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 aliniate 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.  
 Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 

19856/29.10.2018, Asociația Caritas Bacău a solicitat sprijinul Consiliului Local 

Roman și încheierea unui acord de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială 

în vederea sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, și în special a persoanelor 

care necesită servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu pe raza 

municipiului Roman.  
 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. 
 
 Din punct de vedere al legalității:  
 

 Potrivit art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea nr. 215/2001R, „Consiliul local 
exercită (....) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni”.         
 

De asemenea, potrivit art. 36, alin. 6, pct. 2 din același act normativ, „În 
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, 

potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru 
protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 

familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială”. 
 

În concluzie, apreciem ca oportun, necesar şi legal proiectul de hotărâre 

sens în care îl avizăm favorabil. 
 
 
    Direcția de Asistență Socială,                  Biroul Juridic-Contencios, 
            Sorina MONAC      Corina-Ionela POPA 
 


