ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 99 din 26 noiembrie 2015
privind aprobarea unui contract de parteneriat între
Consiliul local al comunei Podoleni şi Unitatea Medico-Socială Ceahlău

Având în vedere prevederile:
art. 42 din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale;
O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări de
Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 36 alin.(2) lit.„e” şi alin.(7) lit.„a” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Examinând raportul întocmit de compartimentul de resort şi rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(2) lit.„f” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă
prezenta hotărâre.
Art.1. Se aprobă Contractul de parteneriat între Consiliul local al comunei
Podoleni şi Unitatea Medico-Socială Ceahlău în vederea sprijinirii acestui furnizor
de servicii sociale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Consiliul local al comunei Podoleni participă la acest parteneriat cu
finanţarea unor cheltuieli de întreţinere pentru beneficiarii cu domiciliul în comuna
Podoleni, a serviciilor acordate de către Unitatea Medico-Socială Ceahlău.
Art.3. Termenul contractului este de 1 an, cu posibilitatea de prelungire.
Art.4. Se împuterniceşte Primarul comunei Podoleni, pentru a semna
contractul de parteneriat.

Art.5. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin Secară

Contrasemnează:
SECRETAR,
Anca-Lenuţa Iovu

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 99 din 26 noiembrie
2015

CONTRACT DE PARTENERIAT

Încheiat între
1.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODOLENI, cu sediul în
Podoleni, str. Speranţei nr. 3, judeţul Neamţ, reprezentat prin domnul
Croitoriu Cristian, Primar al comunei Podoleni,
şi
2.
UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ CEAHLĂU, cu sediul în
comuna Ceahlău, judeţul Neamţ, reprezentată de Schiopu Gheorghita, în
calitate de Director,
Obiectul cotractului de parteneriat
Prin prezentul contract de parteneriat, părţile convin să sprijine
desfăşurarea activităţii Unităţii medico-sociale Ceahlău, prin decontarea
unor cheltuieli de întreţinere pentru beneficiarii cu domiciliul în comuna
Podoleni.
Durata cotractului de parteneriat
Durata contractului de parteneriat este de 1 an, începând cu data
semnării lui de către părţi.
Parteneriatul poate fi prelungit prin act adiţional, cu acordul ambelor
părţi.

Obligaţiile părţilor
Consiliul local al comunei Podoleni
Are obligaţia să deconteze către Unitatea medico-socială Ceahlău
unele cheltuieli de întreţinere (cheltuieli pentru hrană şi gospodărie, obiecte
de inventar, echipament, materiale sanitare) a beneficiarilor cu domiciliul în
comuna Podoleni. Aceste sume vor fi stabilite prin fundamentarea anuală a
bugetului local al comunei Podoleni.
Unitatea medico-socială Ceahlău
Are obligaţia să acorde asistenţă socială, găzduire, hrană şi îngrijire
socio-medicală pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate, cu
domiciliul pe raza comunei Podoleni.
Încetarea și rezilierea acordului
Acordul încetează prin expirarea termenului pentru care a fost
încheiat prezentul contract de parteneriat, dacă nici una din părţi nu a cerut
prelungirea acesteia.
Parteneriatul se reziliază de plin drept:
- în cazul în care Consiliul local al comunei Podoleni sau Unitatea
medico-socială Ceahlău nu respectă obligaţiile asumate prin
contract;
- prin acordul părţilor.
Dispoziţii finale:
Orice modificare a prezentului contract va fi valabilă numai atunci
când este convenită de ambele părţi.
Toate disputele decurgând din prezentul contract sau în legătură cu
el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de
instanţele competente.
Prezentul contract se încheie pe termen de un an şi intră în
vigoare la data semnării de către ambele părţi.
Acest acord s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte un
exemplar pentru fiecare parte semnatară.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODOLENI
CEAHLĂU
PRIMAR,
Cristian Croitoriu

UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ
DIRECTOR,
Gheorghita Schiopu

