ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI
CRISTURU SECUIESC

HOTARAREA NR. 18/2017
privind incheierea acordului de parteneriat cu Parohia Unitariane
din oragul Cristuru Secuiesc

,

Consiliul Local al oragului Cristuru Secuiesc intrunit la gedinld ordinard publice la
data de I februarie 2017;
Avand in vedere proiectul de hoterare al primarului din data de 30 ianuatie 2017,
proieclul acordului de parteneriat, raportul biroului juridic, precum 9i raportul comisiilor
de specialitate nr.3 pentru sport, tineret, agrement, s5n5tate, protectje sociala ii
ocrotirea drepturilor omului 9i nr. 4 pentru invAlamant, religie $i culturA;
Tinend cont de prevedeile HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicarea al Ordonantei de Urgente al Guvernului nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atributii 9i competente exercitate de Ministerul Senetetii c5tre
autoritdtile administratiei publice locale cu modificedle Si completarile ulterioare $i a Legii
nr. 5212003 privind transparenta decizionala'in administratia publicA;
Pe baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit "e", alin. 6 lit. ,,a" pct. 2, arl. 44 9i 45 din
Legea ff.21512001 privind administratia publicd localS, republicat in temeiul Legii nr.
286t2006:

HOTARA$TE:

Art.I, Se aproba incheierea acordului de parteneriat cu Parohia Unitarian5 din
ora$ul Cristuru Secuiesc pentru sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul
Centrului de zi pentru betrani, pentru o perioada de un an, conform anexei, care face
parte integrante din prezenta hotarare.
Art.2. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotdrari se insercineaze primarul
oraSului Cristuru Secuiesc .
Art,3. Prezenta hotSrare se comunicd primarului oragului Cristuru Secuiesc,
Parohiei Unitariana din oragul Cristuru Secuiesc.
Cristuru Secuiesc, la

I

februarie 2017.
Pregedintele Sedinlei,

Anexa la HCL nr. '1812017

ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI
CRISTURU SECUIESC

ACORD DE PARTENERIAT
ART. 1. PiRTILE CONTRACTANTE:
1.1. Oragul'Cristuru Secuiesc cu sediul institutiei in ora$ul crisluru Secuiesc, p-la
LibertSlii nr. 27, telefonllax0266-242190102661206012, c,r,d fiscal 43667647
reprezentat prin d-l Rafai Emil,'in calitate de primar.

-

1,2,

Parohia Unitariand Cristuru Secuiesc cu sediul in oraqul Cristuru Secuiesc, str.
Orb6n Balazs nr.14, telefon 0266-242127, reprezentat prin T6dorCsabain calitae de
preot .

ART.2 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT
Obiectul prezentului acord de pareteneriat il constituie colaborarea partenerilor privind
functionarea ,,Centrului de zi pentru betrani".
ART.3. LOCUL DESFAgURARII
Activitatea se desfe$oare in cadrul Parohiei Unitariene Cristuru Secuiesc, imobil situat in
Oragul Cristuru Secuiesc, str. Orben Balazs nr. 16, jud. Harghita.
ART.4. OBLTGATIILE ORA$ULUT CRISTURU SECUIESC
4.1. oragul Cristuru Secuiesc prin asistentii medicali comunitari colaboreaze cu Parohia
Unitariand, pentru realizarea programelor ce se adreseaz5 unor grupuri-tinte - varstnici-,
in conformitate cu strategia nationala, conform art.7. alin (1) lit. r. din HG nr.56/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea OUG nr.16212008 privind
transferul ansamblului de ahibutii $i competente exercitate de Ministerul Sdnatali cetre
autoritd,tile administraliei publice locale cu modificdrile 9i completerile ulterioare.
Asistenlii comunitari vor coordona 9i conduce grupul- lin€ in incaperile puse la
dispozilii de cdtre Parohie dupa programul stabilit: 8 ore pe zi, cinci zile pe
septemand.

.
.

vor participa in transportul beneficiarilor

ART.5. OBLIGATIILE PAROHIEI UNITARIANA DIN ORAgUL CRISTURU SECUIESC
pune la dispozitie inceperi corespunzAtoare pentru activitdtile stabilite prin
program

.
.

respecte toate clauzele stabilite prin Acordul de Parteneriat cu Primaria.

ART.6. DISPOZITIILE FTNALE
Partile se obligd sA respecte principiile unui bun parteneriat 9i cele
practice.
I

de

bund

Parteneriatul poate

li

modificat sau completat,

cu acordul scris

al

pe{lor

semnatare.
Orice necorelari sau litigii ce pot surveni in parcursul derulerii prezentului acord de
parteneriat vor fi solulionate pe cale amiabile, consuftari gi consens intre pa(i.
Prezentul acord de parteneriat inceteaze de drept in caz de nerespectare a
clauzelor de cetre oricare dintre pa4ile semnatare.
Prezentul acord de parteneriat este intocmit astezils februarie 2017 in 2
exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

Parohia Unitariana Crituru Secuiesc

Oragul Cdsturu Secuiesc
Primar
Rafai Emil

T6dor Csaba

Cristuru Secuiesc, la 9 februarie 2017.

Pregedintele Sedintei,

Contrasemnat pentru legaliiate:
Secretar,
VSri Fsrcncz
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