ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL BAIA DE ARIES
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
AVIZAT FAVORABIL
SECRETAR

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Conventiei cadru de parteneriat ce se va incheia intre Consiliul Local Baia de Aries si
Consiliile locale unde isi au domiciliul beneficiarii serviciilor oferite de catre Caminul Pentru Persoane
Varstnice Baia de Aries, pentru acoperirea cheltuielilor privind serviciile oferite beneficiarilor
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând în discutie adresa d-nei Pandor Ileana nr. 512/12.10.2016, sef centru la Caminul pentru
Persoane Vârstnice Baia de Arieş, prin care solicita incheierea unor conventii de parteneriat intre Consiliul
Local Baia de Aries si Consiliile locale unde isi au domiciliul beneficiarii serviciilor oferite de catre
Caminul Pentru Persoane Varstnice Baia de Aries, pentru acoperirea cheltuielilor privind serviciile oferite
beneficiarilor;
Având in vedere resursele financiare insuficiente de care Caminul pentru persoane varstnice dispune
in prezent si tinand cont de Anexa nr. 4 – Planul de solutii pentru asigurarea sustenabilitatii functionarii
Caminului pentru Persoane Varstnice Baia de Aries, anexa parte integranta a HCL nr.67/17.08.2016 privind
asumarea asigurarii sustenabilitatii si continuitatii serviciilor acordate de Caminul pentru Persoane Varstnice
pentru anul 2016 si anul 2017
In conformitate cu:
- dispozitiile art.20 – 25 din Legea nr.17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice,
republicata si actualizata cu modificarile si completările ulterioare;
- H.G 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului
venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de
către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale.
- H.G 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
-H.G. nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale
de cămine pentru persoanele vârstnice"; HCL Nr.39/08.04.2011 privind accesarea Programului de interes
naţional „ Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice ”;
- art 3 si art.5 lit.”f” Legea 292/2011 privind asistenta sociala, actualizata;
- art. 36, alin. (2) lit. d), alin. 6, lit. a), pct. 2, din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45 art.115 alin.( 1 ) lit.,,b’’ din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia
publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.unic. Se aprobă modelul Conventiei cadru de parteneriat ce se va incheia intre Consiliul Local
Baia de Aries si Consiliile locale unde isi au domiciliul beneficiarii serviciilor oferite de catre Caminul
Pentru Persoane Varstnice Baia de Aries, pentru acoperirea cheltuielilor privind serviciile oferite
beneficiarilor, conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Prezenta se va comunica:
Institutiei Prefectului – judetul Alba
Primarului oraş. Baia de Aries;
Serv.financiar-contabil;
Căminului pentru persoane vârstnice Baia de Arieş ;
Se afişează pe site-ul şi la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .

Initiator Primar,
Pandor Traian

Baia de Aries,
17.10.2016

Anexa nr.1 la H.C.L nr.________/_________
CONVENTIE DE PARTENERIAT
Incheiata intre:
Consiliul Local al orasului Baia de Aries, cu sediul in orasul Baia de Aries, strada Piata Baii, numarul 1, judetul Alba,
reprezentat de domnul Pandor Traian-Primar al orasului Baia de Aries
si
Consiliul Local al municipiului/orasului/comunei_________________________ cu sediul in
municipiul/orasul/comuna_______________________________________, strada______________,
numarul_________, judetul______________, reprezentat de domnul/doamna____________________________, in
calitate de________________
____________________________________________________________________
Obiectul conventiei:
Acoperirea integrala a costului mediu lunar de intretinere, in functie de gradul de dependenta pentru
persoana internata in Caminul pentru Persoane Varstnice Baia de Aries, de catre Consiliul Local pe a carei raza
teritoriala isi are domiciliul beneficiarul serviciilor oferite de catre Caminul Pentru Persoane Varstnice Baia de Aries.
Nota: prin sintagma ,, acoperirea integrala a costului mediu lunar de intretinere” se va intelege:
-plata integrala a costului mediu lunar de intretinere in cazul beneficiarului fara venituri si/sau fara
apartinatori legali sau ai carui apartinatori legali nu au obligativitatea acoperirii diferenţei până la concurenţa valorii
integrale a contribuţiei lunare de întreţinere,conform O.U.G nr. 34 / 2016;

-plata unei sume care va consta in acoperirea diferenţei până la concurenţa valorii integrale a
contribuţiei lunare de întreţinere pentru beneficiarul cu venituri proprii dar caruia nu i se poate retine intregul
venit, conform legislatiei in vigoare.
Data intrarii in vigoare si durata conventiei:
Prezenta conventie de parteneriat intra in vigoare la data semnarii ei de catre ambele parti si are o valabilitate
pentru toata perioada internarii persoanei in Caminul pentru Persoane Varstnice Baia de Aries, cu respectarea
modificarilor legislative intervenite ulterior.
Obligatiile partilor:

A. Consiliul Local al orasului Baia de Aries prin Caminul pentru Persoane Varstnice Baia de
Aries se angajeaza:
1. să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum
şi drepturile beneficiarului de servicii sociale;
2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, cu respectarea acestuia
şi a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;
3. să fie receptiv şi să ţină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligaţiilor
contractuale şi să considere că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în măsura în care a depus toate
eforturile;
4. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:

- conţinutului serviciilor sociale şi condiţiilor de acordare a acestora;
- oportunităţii acordării altor servicii sociale;
- regulamentului de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
5. să reevalueze periodic situaţia beneficiarului de servicii sociale, şi, după caz, să completeze şi/sau să
revizuiască planul individualizat de asistenţă şi îngrijire exclusiv în interesul acestuia;
6. să respecte, conform legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la beneficiarul de servicii
sociale;
7. să ia în considerare dorinţele şi recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor
sociale;

B.

Consiliul Local al municipiului/orasului/comunei____________________

va avea urmatoarele angajamente:
1. plata integrala a costului mediu lunar de intretinere in cazul beneficiarului fara venituri si/sau fara
apartinatori legali sau ai carui apartinatori legali nu au obligativitatea acoperirii diferenţei până la concurenţa valorii
integrale a contribuţiei lunare de întreţinere,conform O.U.G nr. 34 din 28 iunie 2016
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
2. plata unei sume care va consta in acoperirea diferenţei până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei
lunare de întreţinere pentru beneficiarul cu venituri proprii dar caruia nu i se poate retine intregul venit, conform
legislatiei in vigoare.
Obligatii comune:

1. Respectarea principiului transparentei, confidentialitatii informatiilor, respectarea dreptului la
imagine a beneficiarului precum a interesului lui superior.
2. Respectarea legislatiei in vigoare si a standardelor minime obligatorii in domeniul serviciilor oferite
de Caminul pentru Persoane Varstnice Baia de Aries.
Incetarea si modificarea conventiei:

1. Modificarea conventiei se va face cu acordul ambelor parti.
2. Conventia poate inceta prin acordul partilor sau prin renuntare unilaterala cu o notificare prealabila si
in temeiul Legii.
3. Eventualele divergente aparute pe parcurs vor fi solutionate pe cale amiabila intre parti.
Legislatia in vigoare aplicabila prezentei conventii:
- Legea 17/2000 completata si modificata, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
- Legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;
- Legea 292/2011 privind asistenta sociala;
- H.G 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
- H.G 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului
lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către
susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale.

Prevederi finale:

1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentei conventii se va transmite in scris.
2. Orice document se va inregistra atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
3. Prezenta conventie contine un numar de _______ pagini, incheiata in ______ exemplare, fiecare
avand aceeasi valoare juridica.
Suma si modalitatea de plata pe care Consiliul Local al municipiului/orasului/comunei:
________________________________________________________________________ ,
se angajeaza sa o plateasca persoanei internate la Caminul pentru Persoane Varstnice Baia de Aries, de la data
semnarii prezentei conventii:
Numar beneficiari_________________________________________________;
Suma(lei):__________________________________________(in cifre si litere);
Perioada si modalitatea de plata:_______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Alte mentiuni ale partilor, ce fac obiectul prezentei conventii:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Reprezentant al Consiliului Local al Orasului Baia de Aries:
Nume/prenume:__________________________________
Functie:________________________________________
Data semnarii:____________________________________
Semnatura si stampila:_____________________________
Reprezentant al Consiliului Local al municipiului/orasului/comunei_______________;
Nume/prenume:__________________________________
Functie:________________________________________
Data semnarii:____________________________________
Semnatura si stampila:_____________________________

