HOTĂRÂREA NR.53
Privind alocarea sumei de 35.700 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2016,
pentru acordarea unei subvenții Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu prevederile Legii nr.
34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică,
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2016, legal
constituită;
Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 35.700 lei din bugetul local al
Municipiului Tulcea pe anul 2016, pentru acordarea unei subvenții Asociației Mâini Întinse, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor
române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, proiect din
iniţiativa Primarului Municipiului Tulcea;
Având în vedere solicitarea Asociației Mâini Întinse, înregistrată sub nr. 29680/29.10.2015 și
Raportul Direcției de Asistență și Protecție Socială din subordinea Consiliului Local Tulcea privind
oportunitatea acordării subvenției Asociației Mâini Întinse, înregistrat sub nr. 1245/14.01.2016;
Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr.
8042/16.03.2016 şi Raportul Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea înregistrat
sub nr. 8041/16.03.2016;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere:
-prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române
cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și
completările ulterioare;
-prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/29.02.2012 pentru
aprobarea procedurii privind acordarea unor subvenţii de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor
române, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în
Municipiul Tulcea, conform prevederilor Legii nr. 34/1998;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 119/28.11.2012 privind stabilirea
componenței comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române, cu personalitate
juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Tulcea în vederea
acordării subvențiilor de la bugetul local, conform prevederilor Legii nr. 34/1998, a regulamentului de
organizare și funcționare a comisiei și a grilei de evaluare.
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45 alin. (1), (2) şi (6), art. 49 şi art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 35.700 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul
2016 pentru acordarea de subvenții Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică,
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, conform contractului prevăzut în Anexa nr. 1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Tulcea să semneze în numele și pe seama
Consiliului Local Tulcea contractul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția Economică din
cadrul Primăriei Municipiului Tulcea şi Direcția de Asistență și Protecție Socială din subordinea
Consiliului Local Tulcea.
Art. 4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi
persoanelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali prezenţi.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jr. BRUDIU Maria

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
SEVASTIN ANA Elena

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 53/30.03.2016

CONTRACT DE FINANȚARE
PENTRU ACORDAREA DE SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Nr. …………../… ……………………….

1. Părţile contractante
În conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
și în baza H.C.L. nr. …../30.03.2016, ca urmare a aprobării solicitării subvenţiei pentru acordarea de
servicii de asistenţă socială înregistrată sub nr. 29680/29.10.2015, formulată de către Asociaţia Mâini
Întinse, în baza art. 9 și 11, alin. 1 din H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor
române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, s-a
încheiat prezentul contract de finanțare având ca obiect acordarea de servicii de asistenţă socială între:
MUNICIPIUL TULCEA, prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea, ca autoritate
contractantă, cu sediul în Tulcea, strada Păcii, nr. 20, judeţul Tulcea, telefon: 0240/511440, fax:
0240/517736, cod fiscal 4321429, cont RO66TREZ6424460022XXXXX - deschis la Trezoreria
Municipiului Tulcea, reprezentat prin dr. ing. Constantin HOGEA, având funcţia de Primar si ec.
Alina MUHULEȚ, având funcţia de Director economic în calitate de FINANŢATOR, pe de o parte
Și
ASOCIAŢIA MÂINI ÎNTINSE, persoană juridică română cu sediul în Tulcea, strada
Podgoriilor nr. 87A, judeţul Tulcea, telefon 0340/106000, cod fiscal 14635380, cont virament
RO75RNCB0256043341490001, deschis la Banca Comercială Română Agenția Grigore Moisil Tulcea,
reprezentată legal prin dl. Adrian POPA, având funcția de Președinte, în calitate de BENEFICIAR, pe de
altă parte.
2. Obiectul contractului
2.1. Prezentul contract are ca obiect acordarea de către Asociaţia Mâini Întinse prin Centrul de zi
“Aproape de tine” a serviciilor de asistenţă socială, în conformitate cu fișa tehnică a unităţii de asistenţă
socială, pentru un număr mediu lunar de 17 persoane asistate.
2.2. Beneficiarului îi va fi acordată finanţarea pentru serviciile de asistenţă socială din fondurile
alocate pentru domeniul „Asistenţă si Protecţie Socială” cuprins în bugetul local pe anul 2016.
3. Valoarea contractului. Modalităţi de finanţare
3.1. Costul total al Proiectului, care este eligibil pentru finanţare de către autoritatea contractantă,
este de 35.700 lei.
3.2. Municipiul Tulcea, prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea, ca autoritate contractantă, se
angajează să subvenţioneze de la bugetul local serviciile de asistenţă socială acordate de Asociaţia Mâini
Întinse, în limita sumei de 35.700 lei, în anul 2016. Suma va fi plătită prin transfer bancar până în data de
25 a lunii.
4. Durata contractului
4.1. Durata prezentului contract este de la 01.04.2016 până la data de 31.12.2016.
5. Obligaţiile părţilor
5.1. Obligaţiile beneficiarului (asociaţiei) sunt:

5.1.1. să acorde serviciile de asistenţă socială potrivit fișei tehnice a unităţii de asistenţă socială;
5.1.2. să utilizeze subvenţia în exclusivitate pentru serviciile de asistenţă socială acordate
categoriilor de persoane asistate pentru care subvenţia a fost aprobată;
5.1.3. să depună pentru informarea autorităţii contractante, până la data de 5 a fiecărei luni,
raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială si utilizarea subvenţiei acordate în luna
anterioară si cererea privind subvenţia pentru luna curentă la Compartimentul Relaţii cu publicul,
Registratură, din Tulcea, strada Păcii nr. 20;
5.1.4. să depună pentru informarea autorităţii contractante, în termen de 15 zile de la data încetării
contractului (convenţiei definitive), la Compartimentul Relaţii cu publicul, Registratură, din Tulcea,
strada Păcii nr. 20, raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială si utilizarea subvenţiei în
anul pentru care a fost încheiată convenţia;
5.1.5. să menţioneze în documentele referitoare la activitatea de asistenţă socială faptul că
beneficiază de subvenţie de la bugetul local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor si fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează si administrează unităţi de
asistenţă socială;
5.1.6. să comunice în termen de 30 de zile autorităţii contractante, în scris, orice modificare cu
privire la datele, informaţiile si documentele care au stat la baza aprobării subvenţiei;
5.1.7. să asigure accesul la sediul Asociaţiei Mâini Întinse, respectiv la sediul unităţii de asistenţă
socială – Centrul de zi “Aproape de tine” a persoanelor împuternicite de autoritatea contractantă să
efectueze controlul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială si modul de utilizare a subvenţiei,
precum si punerea la dispoziţia acestora a documentelor solicitate;
5.1.8. să restituie, în termen de 5 zile de la încetarea contractului, a sumelor primite cu titlu de
subvenţie si rămase necheltuite până la data de 31 decembrie.
5.2. Obligaţiile autorităţii contractante sunt:
5.2.1. să acorde, până la data de 25 a fiecărei luni, subvenţia aprobată;
5.2.2. să acorde asistenţă de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de asistenţă socială si
utilizarea subvenţiei de către Asociaţia Mâini Întinse.
6. Sancţiuni
6.1. În cazul în care se constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că
Beneficiarul a folosit sau folosește fondurile acordate pentru derularea proiectului într-o manieră
neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, autoritatea contractantă poate
solicita în scris restituirea acestora. Beneficiarul are obligaţia de a restitui Municipiului Tulcea prin
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări scrise,
subvenţia întrebuinţată în alte scopuri decât pentru desfășurarea activităţilor Proiectului, precum și
subvenţia a cărei întrebuinţare nu este dovedită, conform prevederilor contractului.
6.2. În cazul refuzului de a permite accesul reprezentanţilor autorităţii contractante sau a altor
organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ţine evidenţa
activităţilor derulate în cadrul contractului și de a coopera cu aceștia, Beneficiarul are obligaţia de a
restitui Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea, în termen de 5 zile lucrătoare de
la primirea solicitării scrise, subvenţia pe care a primit-o ca finanţare pentru realizarea Proiectului.
6.3. În cazul în care Beneficiarul nu poate justifica cheltuirea unora dintre sumele acordate,
autoritatea contractantă poate cere returnarea sumelor echivalente cheltuielilor nejustificate.
7. Răspunderea contractuală
7.1. Beneficiarul își asumă întreaga răspundere privind supravegherea generală a desfășurării
activităţilor Proiectului și răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.
7.2. Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe
o perioadă de 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.
7.3. Beneficiarul este singura persoană responsabilă pentru modul în care subvenţia este folosită.
Autoritatea contractantă este exonerată de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate
de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar.
7.4. Beneficiarul își asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru
fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului.

8. Forţa majoră
8.1. Forţa majoră, așa cum este ea definită prin lege, exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor
prevăzute în prezentul contract.
8.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în scris în 5 zile,
producerea forţei majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziţie în vederea încetării acesteia. La
dispariţia forţei majore trebuie făcută o notificare tot în termen de 5 zile.
8.3. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni,
orice parte are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentui contract, fără ca nici o
parte să poată pretinde daune-interese.
8.4. În situaţia în care autoritatea contractantă se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze
de forţă majoră și în această perioadă serviciile de asistenţă socială au fost acordate cu respectarea
condiţiilor care au stat la baza acordării subvenţiei, subvenţia se poate acorda și retroactiv pe o perioadă
care nu poate depăsi 3 luni calendaristice.
8.5. În cazul încetării forţei majore care a condus la imposibilitatea de plată, autoritatea
contractantă va notifica imediat beneficiarului această situaţie.
8.6. În perioada în care, datorită unor cauze de forţă majoră, beneficiarul se află în imposibilitate
de a acorda serviciile de asistenţă socială, subvenţia nu se acordă. Realizarea parţială a Proiectului are
drept rezultat plata parţială, beneficiarul având obligaţia să restituie sumele care nu au fost cheltuite în
perioada derulării proiectului.
9. Suspendarea contractului:
9.1. Prezentul contract se suspendă în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la cap. 5.1., pct.
5.1.3 și 5.1.7.. Autoritatea contractantă va notifica beneficiarului că subvenţia pe luna respectivă nu se
mai acordă.
10. Încetarea contractului
10.1. Prezenta convenţie încetează:
a) prin acordul de voinţă al părţilor;
b) prin reziliere, de drept invocată de una din părţi în caz de neîndeplinire sau de îndeplinire
defectuoasă de către cealaltă parte a obligaţiilor contractuale;
c) la data expirării duratei pentru care a fost încheiat, în cazul în care contractul nu a fost reziliat;
d) dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni.
10.2. În cazul în care una dintre părţi nu îsi respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract,
partea lezată va notifica părţii în culpă să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a
clauzelor contractuale. Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea
notificării, partea lezată poate rezilia în mod unilateral contractul.
11. Modificarea contractului:
11.1. Orice modificări ale clauzelor contractuale nu vor putea fi aduse decât prin acordul ambelor
părţi, materializat prin act adiţional.
12. Litigii
12.1. Autoritatea contractantă și Beneficiarul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
12.2. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract,
care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătorești din
România.
13. Dispoziţii finale
13.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.

13.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul
primirii.
13.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, 01.04.2016 , în 2 (două) exemplare cu valoare juridică
egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă și cuprinde 4 pagini.

Autoritate contractantă:

Beneficiar:

Municipiul Tulcea
Prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea

Asociaţia Mâini Întinse

Primar
Dr. ing. Constantin HOGEA

Prin reprezentant legal
Președinte
Adrian POPA

Direcţia Economică
Director economic
Ec. Alina MUHULEȚ
Serviciul Buget - Contabilitate
Jr. Raluca Gaidanut

