
 

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 27.03.2019 
 

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat  
cu Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 5713 din 20.03.2019 înaintată de 

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

raportul de specialitate comun nr. 5714 din 20.03.2019 întocmit de către Direcția 

de Asistență Socială și Biroul Juridic-Contencios; 
Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.03.2019 al Comisiei pentru 

administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. __ din 
27.03.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 
27.03.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman; 

Luând în considerare adresa Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman 

înregistrată la Primăria municipiului Roman nr. 5505 din 18.03.2019; 
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 Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală; 
 

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

Asistență Socială Roman și Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, 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, 
    Ioana-Roxana IORGA                                 Gheorghe CARNARIU 
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Direcția de Asistenţă Socială Roman                                        Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” 

Roman 
   Nr.  ……… din ………...2019                                                  Nr.  ……… din ………...2019 

 
 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 
 
 

I. PARTILE CONTRACTANTE 
 

1. Spitalul de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman , cu sediul în mun. Roman str. Ion Nanu, nr.4, 
reprezentat prin Manager -  Dr.Anca Mihaela Hîncu, având calitatea de INIŢIATOR 

 
si 
 

2. Directia de Asistenţă Socială Roman, cu sediul în loc. Roman, str. Alexandru cel Bun, nr.3, 
jud.Neamţ, reprezentata prin Director executiv- Sorina Monac, în calitate de PARTENER 

 
au convenit să încheie prezentul acord de parteneriat: 
 

II. OBIECTUL ACORDULUI 
 

Prezentul acord reglementează raporturile de parteneriat între părţile semnatare în vederea : 
1. furnizării serviciului de consiliere şi consultanţă în vederea încadrării în grad de handicap; 
2. identificării persoanelor care necesită asigurarea acestui tip de servicii; 
3. întocmirii documentaţiei în vederea instuţionalizării persoanelor; 
4. promovării unei imagini pozitive cu privire la necesitatea furnizării serviciului în cauză. 
 

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

Spitalul de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman se angajează: 
 Să acorde servicii medico-sociale de calitate prin profesionişti; 
 Să informeze toţi pacienţii serviciului nostru de drepturile sociale stabilite în societatea 

românească; 
 Să informeze pacienţii  despre costurile furnizării serviciului; 
 Să analizeze cerinţele şi nevoile pacienţilor; 
 Să respecte cu stricteţe confidenţialitatea informaţiilor; 
 Să pregătească și să desfășoare campanii de promovare a serviciilor sociale oferite de spital  

prin mass-media locală, afişe, pliante fluturaşi; 
 Să întocmească un raport de evaluare cu recomandări; 

 
Partenerul se angajează: 

 Să participe împreună cu personalul  la implementarea activităţilor specifice; 
 Să întocmească documentaţia în vederea încadrării în grad de handicap; 
 Să instrumenteze documentaţia pentru instituţionalizarea persoanelor eligibile; 
 Să promoveze şi să mediatizeze rezultatele serviciului  prin toate mijloacele  pe care le au la 

dispozitie; 
 Să participe la evaluările periodice; 
 Să respecte prevederile în gestionarea informaţiei pentru a nu se încălca principiul 

confidenţialităţii. 
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IV. DURATA CONTRACTULUI 

 
Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o perioada de 5  ani de la data semnării lui. 
Încetarea acordului se face la data încheierii duratei acestuia sau la iniţiativa oricărei părţi 

cu un preaviz de 15 zile în situaţii deosebite. 
 

V. CLAUZE FINALE 
 

INIŢIATORUL şi PARTENERUL se obligă să respecte normele legale în vigoare. 
Neîndeplinirea de către oricare din parteneri a obligaţiilor asumate dă dreptul celuilalt 

partener să sisteze colaborarea. 
Modificarea prezentului acord se face numai cu acordul părţilor semnatare sub forma unui 

act adiţional la prezentul acord de parteneriat. 
Eventualele litigii care s-ar putea ivi pe perioada desfăşurării prezentului acord de 

parteneriat se va rezolva pe cale amiabilă. 
 

 
 Prezentul acord a fost incheiat astazi _____________  în 2 exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 
 
 
 
 
        Spitalul de Psihiatrie                                Directia de Asistenta Sociala Roman, 
       “Sf.Nicolae” Roman,                                  

                                                                  
   MANAGER,                                                DIRECTOR EXECUTIV, 

DR. ANCA MIHAELA HÎNCU                  SORINA MONAC 
 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  

  Piaţa Roman-Vodă nr.             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.  5713 din  20.03.2019 
 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat cu 
Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” 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. 
 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.  
 Prin cererea nr. 5505/18.03.2019, Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” 

Roman a solicitat sprijinul Consiliului Local Roman în vederea încheierii unui 
nou acord de parteneriat, motivat necesitatea susținerii dezvoltării la nivel local 

a serviciilor sociale în domeniul îngrijirii la domiciliu. 
 
 Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 

prin vot. 
 
 

Inițiator 
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 și Biroul Juridic-Contencios 
Nr. 5714 din  20.03.2019 
 

 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat cu 
Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman 

 
 

 Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de către 

Primarul Municipiului Roman- dnul Lucian-Ovidiu Micu, am constatat că 

acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

 Din punct de vedere al oportunității: 
 

 Asigurarea bunăstării cetățenilor și îmbunătățirea calității vieții reprezintă 

unul dintre pricipalele obiective ale autorității administrației publice locale, iar 

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. 
 Prin cererea nr. 5505/18.03.2019, Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” 

Roman a solicitat Consiliului Local Roman aprobarea încheierii unui nou acord 
de parteneriat  având în vedere necesitatea susținerii dezvoltării la nivel local a 

serviciilor sociale în domeniul îngrijirii la domiciliu. 
  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.  
 

 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                                   Raluca CIOMÎRTAN 


