H O T A R A R E A NR. 35
privind darea în administrare Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea a imobilului
aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în Tulcea, str. Gării nr. 32, bloc 16 parter, cu o suprafaţă
utilă de 78,20 mp în vederea înfiinţării unui Centru de zi pentru vârstnici şi încheierea unui Acord de Parteneriat
între Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea – Centru de zi pentru vârstnici şi Clubul Pensionarilor
“Sfatul Bătrânilor” din municipiul Tulcea

Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 28 martie 2013, legal
constituită;
Examinând proiectul de hotărâre privind darea în administrare Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea a
imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în Tulcea, str. Gării nr. 32, bloc 16 parter, cu o suprafaţă
utilă de 78,20 mp în vederea înfiinţării unui Centru de zi pentru vârstnici şi încheierea unui Acord de Parteneriat între
Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea – Centru de zi pentru vârstnici şi Clubul Pensionarilor “Sfatul
Bătrânilor” din municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului;
Luând în discuţie raportul Direcţiei Economice nr. 6979/21.03.2013 din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea;
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Tulcea;
Văzând prevederile art. 10, art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2) litera c), art. 45 alin. (1), (3) şi (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE :
Art. 1 - Se aprobă darea în administrare Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea a imobilului aparţinând
domeniului privat al municipiului, situat în Tulcea, str. Gării, nr. 32, bl. 16, parter, cu o suprafaţă utilă de 78,20 mp în
vederea înfiinţării unui Centru de zi pentru vârstnici.
Art. 2 – Predarea – primirea imobilului se face în condiţiile legii, pe bază de protocol încheiat între Consiliului
Local al municipiului Tulcea şi Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea.
Art. 3 – Se împuterniceşte primarul municipiului Tulcea să semneze protocolul de predare – primire a imobilului în
numele Consiliului local Tulcea.
Art. 4 – Întreţinerea şi plata utilităţilor imobilului prevăzut la art. 1 cad în sarcina Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie
Socială Tulcea.
Art. 5 – Se aprobă încheierea unui Acord de Parteneriat între Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea –
Centru de zi pentru vârstnici şi Clubul Pensionarilor “Sfatul Bătrânilor” din municipiul Tulcea în vederea desfăşurării
unor activităţi specifice persoanelor vârstnice, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 6 – Cu data adoptării prezentei Hotărâri, orice prevederi contrare se revocă.
Art. 7 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Direcţia Economică din cadrul Primăriei
municipiului Tulcea.
Art. 8 - Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta Hotărâre Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea,
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jr. BRUDIU Maria

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
LUCA Andaluzia

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 35/2013
Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială
Tulcea
Nr. _________/___________

Clubul Pensionarilor “Sfatul Bătrânilor”
din municipiul Tulcea
Nr. _________/___________
ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1 - Temeiul legal de constituire a părţilor
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ TULCEA (D.A.P.S.), înfiinţată în baza HCL nr. 82/2003
privind înfiinţarea direcţiei ca instituţie cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local al municipiului Tulcea şi
acreditată ca furnizor de servicii sociale, conform Deciziei nr. 32/17.10.2012, cu sediul în Tulcea, str. Isaccei nr. 36,
judeţul Tulcea,
Şi
CLUBUL PENSIONARILOR “SFATUL BĂTRÂNILOR” din municipiul Tulcea, înfiinţat în baza O.G. nr.
26/2000, persoană juridică fără scop patrimonial, cu personalitate juridică dobândită prin încheierea judecătorească nr.
2035/2003 pronunţată în şedinţa publică din 23 martie 2003, înregistrat în Registrul Special al Judecătoriei Tulcea la
poziţia nr. 4/2003
Art. 2 - Părţile semnatare
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ TULCEA (D.A.P.S.) – Centru de zi pentru vârstnici, cu
sediul în Tulcea, str. Isaccei nr. 36, judeţul Tulcea, cod poştal 820228, telefon: 0240/513.641, fax: 0240/536.641,
reprezentată de Ec. Ştefana ZIBILEANU în calitate de Director
Şi
CLUBUL PENSIONARILOR “SFATUL BĂTRÂNILOR” din municipiul Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Gării nr.
32, bl. 16, parter, având cod de înregistrare fiscal (C.I.F.) 15323298, reprezentat de prof. Mihai ALBOTĂ în calitate de
Preşedinte
au convenit la semnarea prezentului Acod de parteneriat
Art. 3 – Scopul Acordului
Prezentul Acord se încheie în scopul asigurării cadrului legal de cooperare între părţile semnatare, potrivit
competenţelor stabilite prin documentele lor de înfiinţare, pentru stimularea participării persoanelor vârstnice la viaţa
socială şi civică a comunităţii şi de valorificare a experienţei acestora în viaţa civică a municipiului Tulcea.
Art. 4 – Obiectul Acordului
Parteneriatul dintre cele două părţi are ca obiect promovarea participării active a persoanelor vârstnice la viaţa
socială şi cultivarea relaţiilor interumane într-un cadru organizat, în vederea prevenirii şi/sau limitarii unor situaţii de
dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.
Art. 5 – Protecţia informaţiilor
Fiecare parte va asigura confidenţialitatea informaţiilor şi/sau documentelor transmise şi a provenienţei lor, dacă
Partea care le-a furnizat precizează că acestea au un asemenea caracter.
Informaţiile şi suportul lor material primite în conformitate cu prevederile prezentului Acord vor putea fi transmise
unei terţe Părţi numai cu aprobarea prealabilă a Părţii furnizoare.

Art. 6 – Durata parteneriatului
Parteneriatul se încheie pe durata de 2 ani începând cu data semnării acestuia.
Părţile pot aduce modificările şi completările care se dovedesc a fi necesare pe parcusul derulării acestuia în
vederea realizării obiectivelor propuse.
Orice modificare se va face printr-un act adiţional, încheiat prin acordul Parţilor,
Părţile convin ca orice neînţelegere cu privire la modul de derulare a activităţilor, să se rezolve pe cale amiabilă.
Expirarea Acordului nu afectează îndeplinirea obligaţiilor asumate de Părţi în timpul valabilităţii lui.
Art. 7 – Obligaţiile părţilor semnatare
Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea – Centru de zi pentru vârstnici:
Rolul şi implicarea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea – Centru de zi pentru vârstnici - în realizarea
cadrului de manifestare şi de organizare a petrecerii timpului liber pentru menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice
şi intelectuale ale persoanelor vârstnice constă în:
1) promovarea participării active a persoanelor vârstnice la viaţa socială;
2) identificarea persoanelor vârstnice în Centrul de zi pentru vârstnici;
3) informarea comunităţii privind activităţile desfăşurate în Centrul de zi pentru vârstnici;
4) organizarea, dezvoltarea şi diversificarea de activităţi de socializare prin:
- activităţi recreativ distractive;
- activităţi intergeneraţii;
- jocuri de societate;
- activităţi de club;
5) consiliere psihologică şi juridică;
6) acordarea de servicii de teleasistenţă pentru persoanele vârstnice aflate în situaţii de risc;
7) activităţi de informare a persoanelor vârstnice prin organizarea de întâlniri tematice;
8) activităţi culturale, de artă culinară, artizanat, meşteşugărit;
9) activităţi de colaborare cu instituţii din domeniu, O.N.G. – uri;
10) implicarea persoanelor vârstnice în activităţi de voluntariat;
11) respectarea programului Clubului Pensionarilor “Sfatul Bătrânilor” din municipiul Tulcea;
12) organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ al Vârstnicilor – Structură Comunitară Consultativă – care
are ca scop soluţionarea problemelor ce privesc persoanele vârstnice pentru fiecare cartier din municipiul Tulcea, format
din persoane reprezentative ale comunităţii.
Activităţile se vor desfăşura zilnic în baza unui program de funcţionare al clubului care poate fi modificat în cadrul
unor activităţi aprobate de Primarul Municipiului Tulcea.
Clubul Pensionarilor “Sfatul Bătrânilor” din municipiul Tulcea:
Rolul şi implicarea Clubului Pensionarilor “Sfatul Bătrânilor” din municipiul Tulcea în realizarea cadrului de
manifestare şi de organizare a petrecerii timpului liber pentru menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi
intelectuale ale persoanelor vârstnice, constă în:
1) promovarea participării active a persoanelor vârstnice la viaţa socială;
2) participarea în organizarea şi deşfăşurarea activităţilor Centrului de zi pentru vârstnici;
3) iniţierea altor activităţi caracteristice Centrului de zi pentru vârstnici;
4) activităţi de voluntariat în cadrul Centrului de zi pentru vârstnici;
5) respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru vârstnici;
6) colaborarea Clubului Pensionarilor “Sfatul Bătrânilor”, prin preşedintele său, cu Consiliul local Tulcea;
7) desfăşurarea de activităţi de club pentru persoane vârstnice;
8) respecterea programului de funcţionare al Centrului de zi pentru vârstnici;
9) respectarea regulilor de convieţuire socială;
10) menţinerea condiţiilor de igienă şi siguranţă;
11) respectarea prevederilor Codului de Etică;
13) păstrarea bunurilor cu care este dotat Centrul de zi pentru vârstnici în stare iniţială;
14) respectarea programului Centrului de zi pentru vârstnici;
15) activităţi de colaborare cu instituţii din domeniu, O.N.G. – uri.

Art. 8 – Resursele implicate în Acord
Fiecare parte semnatară va aloca pentru derularea activităţilor comune, resurse umane, materiale şi/sau financiare,
în funcţie de disponibilităţile specifice şi de prevederile legale.
Art. 9 – Monitorizarea activităţii
Monitorizarea activitaţii se va face utilizând drept instrumente:
- informări cu privire la activitatea derulată în parteneriat,
- statistici, studii, rapoarte,
- procese verbale, comunicări, fax, e – mail,
Fiecarea dintre parteneri va stabili persoanele responsabile în raporturile generate de prezentul Acord.
Art. 10 – Modalităţi de comunicare între parteneri
În realizarea obiectivelor propuse în cadrul acestui Acord de Parteneriat, părţile vor comunica prin:
- adrese la sediul social al părţilor;
- întâlniri periodice;
- convorbiri telefonice.
Art. 11 - Evaluarea activităţii
Evaluarea activităţii se va face de comun acord, ori de câte ori se consideră necesar.
Art. 12 – Răspunderea părţilor
Părţile nu răspund pentru pagubele produse din culpa celeilalte Părţi.
Forţa majoră nu exonerează de răspundere, cu condiţia ca aceasta să fie adusă la cunoştinţă în cel mai scurt timp,
potrivit legislaţiei româneşti.
Art. 13 – Incetarea Acordului
Prezentul acord încetează în următoarele cazuri:
- părţile nu îşi îndeplinesc obligaţiile sau le îndeplinesc în mod necorespunzător;
- una dintre părţi reziliază unilateral prezentul acord, însă cu condiţia notificării părţii adverse cu minim 30 de zile
înainte de data rezilierii;
- expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
- hotărârea definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti.
Art. 14 – Litigii
Orice litigiu se soluţionează pe cale amiabilă.
Dacă litigiul nu a putut fi soluţionat pe cale amiabilă, se va apela la competenţa instanţelor judecătoreşti.
Art. 15 – Dispoziţii finale
Prezentul contract intră în vigoare de la data de _______.
Orice modificare a prezentului contract se face cu acordul ambelor părţi prin act adiţional.
Prezentul contract s–a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeaşi valoare juridică.
Încheiat astăzi _________2013, la sediul

Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială
Tulcea
Director,
Ec. Zibileanu Ştefana

Clubul Pensionarilor “Sfatul Bătrânilor”
din municipiul Tulcea
Preşedinte,
prof. Albotă Mihai

