AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea subvenției pentru anul 2021
Fundației Catedrala Eroilor pentru Serviciul social
„Căminul pentru persoane vârstnice”
Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședința ordinară a lunii
decembrie 2020, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43021/15.12.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43022/15.12.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Cererea nr. 34640/30.09.2020 a Fundației Catedrala Eroilor, Căminul pentru
persoane vârstnice, privind acordarea subvenției de la bugetul local, pentru anul
2020, in baza Legii 34/1998, pentru Serviciul social “Cămin pentru persoane
vârstnice” al Fundației “Catedrala Eroilor” din Târgoviște;
▪ Prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și
fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează
unități de asistență sociala, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
▪ Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul
serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile 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, cu modificările și completările
ulterioare;
▪ Prevederile H.G. nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările
ulterioare;
▪ Prevederile H.C.L nr. 458/23.11.2017 privind aprobarea criteriilor de
evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care administrează unități
de asistență-socială;
▪ Grila de evaluare nr. 11895/A/14.12.2020 întocmită de comisia pentru
evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării
subvențiilor de la bugetul local;
▪ Prevederile HCL nr. 450/19.12.2019 pentru aprobarea subvenției pentru anul
2020 Fundației Catedrala Eroilor pentru Serviciul social „Căminul pentru
persoane vârstnice”;
▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte ;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ
adoptat prin OUG nr. 57/2019;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc)
și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr.
57/2019, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă acordarea pentru anul 2021, prin bugetul Direcției de
Asistență Socială, a unei subvenții în valoare de 417 lei/persoană/lună, în limita
a 50.000 lei, pentru maxim 10 beneficiari cu domiciliul/reședința în municipiul
Târgoviște, Fundației Catedrala Eroilor pentru Serviciul social „Căminul
pentru persoane vârstnice”, în vederea completării resurselor financiare ale
Caminului.
Art. 2 Drepturile și obligațiile părților sunt stipulate în Convenția pentru
acordarea de servicii de asistență socială, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește dna. Marcela Iordache, director al Direcției de
Asistență Socială să semneze Convenția pentru acordarea de servicii de
asistență socială persoanelor vârstnice.
Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul
Municipiului Târgoviște, Direcţia de Asistenţă Socială, Fundația Catedrala
Eroilor şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Targoviste.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan

Red. M.L.U
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X
X
X

X
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X
X

Aprobat,
Primar,
jr. Daniel Cristian Stan
REFERAT
Avand in vedere:
- Hotararea de Consiliu Local nr. 458/23.11.2017, privind aprobarea
criteriilor de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care
administreaza unitati de asistenta sociala;
- Dispozitia nr. 3372/11.12.2020, privind constituirea Comisiei de evaluare
si selectionare a asocialtiilor si fundatiilor care administreaza unitati de
asistenta sociala;
- Hotararea Consiliului Local nr. 238/26.11.2020, privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in Comisia de
evaluare si selectionare a asocialtiilor si fundatiilor care administreaza
unitati de asistenta sociala;
- Cererea nr. 34340/30.09.2020, a Fundatiei Catedrala Eroilor, Caminul
pentru persoane varstnice, privind acordarea subventiei de la bugetul local,
pentru anul 2021, in baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează
şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificarile si completarile
ulterioare pentru Serviciul social “Camin pentru persoane varstnice” al
Fundatiei “Catedrala Eroilor” din Targoviste.
- Grila de evaluare nr. 11895/A/14.12.2020, intocmita de comisia pentru
evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii
subventiilor de la bugetul local.
- Fisa tehnica – Anexa A la cererea de solicitare a subventiei al Caminului
pentru persoane varstnice al Fundatiei “Catedrala Eroilor”. De serviciile
sociale din camin beneficiaza 13 asisitati. Pentru anul 2020 subventia a
fost acordata pentru un numar mediu de 6 asistati au fost din Municipiul
Targoviste, suma decontata pentru lunile ianuarie – octombrie 2020 a fost
de 22860 lei.
- Astfel prin raportul de specialitate ce va fi intocmit se propun
urmatoarele:
- Avand in vedere procesul verbal intocmit de Comisia numita prin
Dispozitia nr. 3372/11.12.2020, privind constituirea Comisiei de evaluare
si selectionare a asocialtiilor si fundatiilor care administreaza unitati de
asistenta sociala si a Hotararii Consiliului Local nr. 238/26.11.2020,

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Municipal
Targoviste in Comisia de evaluare si selectionare a asocialtiilor si
fundatiilor care administreaza unitati de asistenta sociala, se propune ca
pentru anul 2021 accesul beneficiarilor in camin sa se faca in limita a 10
locuri, pentru beneficiarii care au domiciliul/resedinta pe raza
Municipiului Targoviste si acordarea unei subventii in valoare de 417 lei/
luna/ beneficiar, in limita a 50 000 lei/an, pentru completarea resurselor
financiare ale Fundatiei Catedrala Eroilor- Caminului pentru persoane
varstnice, in baza Conventiei pentru acordarea de servicii de asistenta
sociala, – Anexa 1.

Director executiv,
jr. Iordache Marcela

Aprobat,
Primar,
jr. Daniel Cristian Stan

Raport de specialitate
privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru anul 2021 pentru asociațiile/fundațiile
selecționate în baza 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 și a H.G.
nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare

1. Date generale privind initiatorul proiectului de hotarare:
Directia de Asistenta Sociala Targoviste
2. Functia sau calitatea reprezentantului initiatorului:
jr. Iordache Marcela – director executiv
3. Prezentarea pe scurt a situatiei premergatoare initierii proiectului de
hotarare:
- Hotararea de Consiliu Local nr. 458/23.11.2017, privind aprobarea
criteriilor de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care
administreaza unitati de asistenta sociala;
- Cererea nr. 34340/30.09.2020, a Fundatiei Catedrala Eroilor, Caminul
pentru persoane varstnice, privind acordarea subventiei de la bugetul local,
pentru anul 2021, in baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează
şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificarile si completarile
ulterioare pentru Serviciul social “Camin pentru persoane varstnice” al
Fundatiei “Catedrala Eroilor” din Targoviste.
- Grila de evaluare nr. 11895/A/14.12.2020, intocmita de comisia pentru
evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii
subventiilor de la bugetul local.
- Fisa tehnica – Anexa A la cererea de solicitare a subventiei al Caminului
pentru persoane varstnice al Fundatiei “Catedrala Eroilor”. De serviciile
sociale din camin beneficiaza 13 asisitati. Pentru anul 2020 subventia a fost
acordata pentru un numar mediu de 6 asistati au fost din Municipiul
Targoviste, suma decontata pentru lunile ianuarie – octombrie 2020 a fost de
22860 lei.
-

4. Oportunitatea initierii proiectului de hotarare (expunere de motive):
Avand in vedere prevederile:
- Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor
române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență
sociala, cu modificarile si completarile ulterioare: “De la bugetele locale se pot
aloca subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică a căror
activitate de asistenţă socială se adresează beneficiarilor dintr-un singur judeţ şi,
respectiv, din municipiul Bucureşti şi care au încheiat convenţii cu consiliile locale
în cauză, pentru prestarea de servicii de asistenţă socială.”
- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea
prevederilor Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare:
“ Subvenţia se acordă în baza convenţiei pentru acordarea de servicii de
asistenţă socială, denumită în continuare convenţie, încheiată între Ministerul
Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin direcţia teritorială, sau, după caz, consiliul local
şi asociaţia sau fundaţia selectată.”
- prevederile art. 21, alin 2, litera b din Legea 17/2000, privind asistenta sociala a
persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
“b) finanţarea activităţii de asistenţă socială a unor asociaţii şi fundaţii române cu
personalitate juridică, precum şi a unităţilor de cult recunoscute în România;”
- art. 139 si art. 140, din Legea asistenței sociale nr.292/2011, republicata, cu
modificările și completările ulterioare:
“ART. 139 (1) Asociaţiile şi fundaţiile, precum şi cultele recunoscute de lege, în
calitate de furnizori privaţi de servicii sociale, pot primi subvenţii alocate de la
bugetul de stat şi de la bugetele judeţene/bugetele locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, ca formă de sprijin în vederea înfiinţării, dezvoltării,
diversificării şi asigurării continuităţii serviciilor sociale acordate de aceştia.
(2) Subvenţionarea furnizorilor privaţi din fonduri publice se reglementează prin
lege specială.”
“ART. 140 (1) Contractarea din fonduri publice a serviciilor sociale oferite de
furnizori privaţi are în vedere realizarea următoarelor obiective aprobate prin
strategiile naţionale şi locale în domeniu:
a) promovarea parteneriatului public-privat;
b) dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale de interes local;
c) construcţia unei reţele naţionale de servicii sociale;
d) asigurarea stabilităţii şi continuităţii funcţionării serviciilor sociale;
e) asigurarea calităţii serviciilor sociale;
f) implicarea comunităţii în identificarea, prevenirea şi soluţionarea
problemelor sociale;
g) asigurarea accesului, pe criterii nediscriminatorii, a furnizorilor privaţi şi
publici de servicii sociale la fonduri publice;

h) respectarea dreptului persoanei beneficiare la libera alegere a furnizorului de
servicii sociale;
i) optimizarea rezultatelor obţinute în urma furnizării serviciilor sociale;
j) performanţa în administrarea serviciilor sociale”.
5. Documentele care stau la baza initierii proiectului de hotarare:
- Cererea nr. 34340/30.09.2020, a Fundatiei Catedrala Eroilor, Caminul pentru
pesroane varstnice, privind acordarea subventiei de la bugetul local, pentru anul
2021, in baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează
unităţi de asistenţă socială cu modificarile si completarile ulterioare, pentru
Serviciul social “Camin pentru persoane varstnice” al Fundatiei “Catedrala
Eroilor” din Targoviste.
- Grila de evaluare nr. 11895/A/14.12.2020, intocmita de comisia pentru
evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii
subventiilor de la bugetul local – punctaj final 95 puncte.
- Hotararea de Consiliu Local nr. 458/23.11.2017, privind aprobarea criteriilor
de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care administreaza unitati
de asistenta sociala;
- Dispozitia nr. 3372/11.12.2020, privind constituirea Comisiei de evaluare si
selectionare a asocialtiilor si fundatiilor care administreaza unitati de asistenta
sociala;
- Hotararea Consiliului Local nr. 238/26.11.2020, privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in Comisia de evaluare
si selectionare a asocialtiilor si fundatiilor care administreaza unitati de
asistenta sociala;
6. Baza legala a proiectului de hotarare:
- Legea 292/2011 legea asistentei sociale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor
române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de
asistență sociala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea
prevederilor Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale si
Normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr.118/2014 cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019, cu modificarile si
completarile ulterioare.
7. Propunerea compartimentului de specialitate:
Pentru anul 2020, in conformitate cu HCL nr. 450/19.12.2019, a fost aprobata
acordarea unei subventii catre Fundatia Catedrala Eroilor pentru Serviciul Social
“Caminul pentru persoane varstnice” in limita a 50.000 lei pentru un numar de
maxim 10 persoane/luna.
In conformitate cu Legea 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, principalul scop al
caminului este de a asigura conditii optime de cazare in regim rezidential, servirea a
trei mese zilnice si acordarea de consiliere sociala, medicala si psihologica
persoanelor varstnice fara venituri sau cu venituri reduse, in conformitate cu
standardele minime obligatorii.
In acest sens Consiliul Local al Municipiului Targoviste prin bugetul local
asigura persoanelor varstnice din Municipiul Targoviste conditii de a accesa
serviciile Caminului, prin acordarea unei subventii de 417 lei/luna/beneficiar.
Din documentele de decont reiese ca, numarul mediu pentru care s-a decontat,
pana la aceasta data, este de 6 persoane, iar valoarea totala se ridica la 22860 lei,
pentru perioada ianuarie- octombrie 2020.
Avand in vedere procesul verbal intocmit de Comisia numita prin Hotararea de
Consiliu Local nr.238/26.11.2020 si a dispozitiei Primarului Municipiului
Targoviste nr. 3372/11.12.2020 si a Hotararii de Consiliu Local nr. 458/23.11.2017,
privind aprobarea criteriilor de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor
care administreaza unitati de asistenta sociala, se propune ca pentru anul 2021
accesul beneficiarilor in camin sa se faca in limita a 10 locuri, pentru beneficiarii
care au domiciliul/resedinta pe raza Municipiului Targoviste si acordarea unei
subventii in valoare de 417 lei/ luna/ beneficiar, in limita a 50 000 lei/an, pentru
completarea resurselor financiare ale Caminului pentru persoane varstnice, in baza
Conventiei pentru acordarea de servicii de asistenta sociala, – Anexa 1.
8. Efectele tehnice, juridice, economice si sociale ale promovarii proiectului
de hotarare:
Consiliul Local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii,
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie
social, conform Codului Administrativ.

9. Sursele de finantare ale proiectului de hotarare:
Buget local.
10.Alte precizari legate de realizarea intereselor generale ale comunitatii si
respectarea normelor Comunitatii Europene:
Aceste servicii sociale se acorda pe baza principiului solidaritatii
sociale prin care comunitatea participa la sprijinirea persoanelor care nu isi
pot asigura nevoile sociale pentru mentinerea si intarirea coeziunii sociale.
MUNICIPIUL TARGOVISTE
VICEPRIMAR,
prof. Ilie Monica Cezarina

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
DIRECTOR EXECUTIV,
jr. Iordache Marcela

DIRECTOR Economic,
ec. Marin Silviana-Ecaterina

SEF SERVICIU Economico-Financiar ,
ec. Badea Ionela-Constanta

Compartiment Juridic,
jr. Epurescu Elena

Compartiment Juridic,
jr. Nica Cristina

Intocmit,
Marian Ana Maria

Anexa nr. 1 la HCL nr. __________/________
Consiliul Local Targoviste
Directia de Asistenta Sociala Targoviste
Nr.inreg. ................... / ......................

Fundatia Catedrala Eroilor
Nr. inreg. ..................... / ...............

CONVENTIE
pentru acordarea de servicii de asistenta sociala persoanelor varstnice
In baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii
asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si
administreaza unitati de asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legii nr. 17 din 6 martie 2000 , republicată privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.C.L. nr. 458 / 23.11.2017
privind aprobarea criteriilor de evaluare si selectionarea asociatiilor si fundatiilor
pentru activitati de asistenta sociala, si a grilei de evaluare nr. 11895/A/14.12.2020,.
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGOVISTE, cu sediul in
Targoviste, Str. B-dul Unirii, nr. 26, cod fiscal 4344406, telefon 0372764198,
reprezentata de d-na Iordache Marcela, in calitate de Director executiv.
Si
FUNDATIA CATEDRALA EROILOR, cu sediul in Targoviste, cod fiscal
18654288, cont virament RO16RNCB012804543582001, deschis la Banca
Comerciala Romana, telefon 072007699, reprezentata prin Chivulescu Gheorghe, in
calitate de Presedinte,
au convenit urmatoarele:
I.
Obiectul conventiei:
1. Acordarea de catre Fundatia Catedrala Eroilor a serviciilor de asistenta
sociala in cadrul Caminului pentru persoane varstnice, in conformitate cu
fisa tehnica a unitatii de asistenta sociala, pentru un numar mediu lunar de
10 persoane asistate, cu domiciliul/resedinta in municipiul Targoviste.
2. Subventionarea de catre Consiliul Local Targoviste, prin bugetul Directiei
de Asistenta Sociala a serviciilor de asistenta sociala acordate de catre
fundatie, in cadrul caminului pentru persoane varstnice, in limita sumei de
50000 lei in anul 2021.
II.
Durata conventiei:
Durata conventiei este de la data de 1 ianuarie pana la 31 decembrie 2021 (nu
poate depasi data de 31 decembrie a anului pentru care se acorda subvenia).
III. Obligatiile fundatiei sunt:

1.

Acordarea serviciilor de asistenta sociala potrivit fisei tehnice a unitatii de
asistenta sociala;
2. Utilizarea subventiei in exclusivitate pentru serviciile de asistenta sociala
acordate categoriilor de persoane asistate pentru care subventia a fost aprobata;
3. Depunerea, pana la data de 15 a fiecarei luni, la sediul Directiei de Asistenta
Sociala, a raportului privind acordarea serviciilor de asistenta sociala si
utilizarea subventiei acordate in luna anterioara si a cererii privind subventia
pentru luna curenta si anexarea la rapoarte a documetelor financiare doveditoare
a cheltuielilor efectuate (facturi, chitante, ordine de plata, foi de parurs, state de
plata, etc.);
4. Prezentarea dovezii pentru deschiderea de cont, inainte de virarea primei transe
din subventie;
5. Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere, inainte de virarea primei
transe din subventie, din care sa reiasa faptul ca asociatia nu beneficiaza de
subventie de la bugetul de stat pentru unitatea de asistenta sociala care face
obiectul prezentei conventii;
6. Mentionarea in documentele referitoare la activitatea de asistenta sociala a
faptului ca beneficiaza de subventie de la bugetul local, conform Legii nr.
34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu
personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta
sociala;
7. Comunicarea in termen de 30 de zile la Directia de Asistenta Sociala Targoviste,
in scris, a oricarei modificari cu privire la datele, informatiile si documentele
care au stat la baza aprobarii subventiei;
8. Asigurarea accesului la sediul fundatiei a persoanelor imputernicite de Directia
de Asistenta Sociala sa efectueze controlul privind acordarea serviciilor de
asistenta sociala si modul de utilizare a subventie , precum si punerea la
dispozitia acestora a documentelor solicitate;
9. Restituirea, in termen de 5 zile de la incetarea conventiei, a sumelor primite cu
titlu de subventie si ramase necheltuite sau pentru care nu exista justificare pana
la data de 31 decembrie;
10.Depunerea, in termen de 15 zile de la data incetarii conventiei definitive, la
Directia de Asistenta Sociala a raportului privind acordarea serviciilor de
asistenta sociala si utilizarea subventiei in anul pentru care a fost incheiata
conventia.
IV. Obligatiile Directiei de asistenta Sociala sunt:
1. Acordarea de asistenta de specialitate cu privire la serviciile sociale;
2. Verificarea lunara a modului de acordare a serviciilor de asistenta sociala si de
utilizare a subventiei acordate;

3. Intocmirea raportului privind acordarea serviciilor de asistenta sociala si a
raportului privind utilizarea subventiei;
4. Plata subventiei aprobate, pana la data de 25 a fiecarei luni, in conditiile
prevazute de lege si de prezenta conventie.
V.

Forta majora:
Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea fortei majore si de a lua orice masura care ii
sta la dispozitie in vederea incetarii acesteia.
Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai
mare de 3 luni, orice parte are dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin
drept a prezentei conventii, fara ca nici o parte sa pota pretinde daune-interese.
Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor prevazute in
prezenta conventie.
In situatia in care Directia de Asistenta Sociala se afla in imposibilitate de
plata datorita unor cauze de forta majora si in aceasta perioada serviciile de asistenta
sociala au fost acordate cu respectarea conditiilor care au stat la baza acordarii
subventiei, subventia se poate acorda si retroactiv pe o perioada care nu poate depasi
3 luni calendaristice.
In cazul incetarii fortei majore care a condus la imposibilitatea de plata,
Directia de Asistenta Sociala va notifica imediat fundatiei aceasta situatie.
In perioada in care, datorita unor cauze de forta majore, fundatia se afla in
imposibilitate de a acorda serviciile de asistenta sociala, subventia nu se acorda.
VI.

Suspendarea conventiei
Prezenta conventie in cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la cap. III pct.

3 si 8.
Directia de Asistenta Sociala va notifica fundatiei ca subventia pe luna respectiva nu
se mai acorda.
VII. Incetarea conventiei:
Prezenta conventie inceteaza:
a) Prin acordul de vointa al partilor;
b) Prin reziliere, la solicitarea motivata a uneia dintre parti;
c) La data expirarii duratei pentru care a fost incheiata;
d) Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai
mare de 3 luni.
In cazul in care una dintre parti nu isi respecta obligatiile asumate prin
prezenta conventie, partea lezata va notifica partii in culpa sa depuna toate
diligentele pentru executarea corespunzatoare a clauzelor contractuale.

Daca partea in culpa nu se conformeaza in termen de 15 zile de la primirea
notificarii, partea lezata poate rezilia in mod unilateral conventia.
VIII. Modificarea conventiei:
Modificarea prezentei conventii poate fi facuta prin act aditional, cu acordul
ambelor parti.
IX. Litigii:
In caz de litigiu, partile vor incerca solutionarea acestuia in mod amiabil.
In cazul in care nu reusesc solutionarea litigiului in mod amiabil, acesta se
solutioneaza de catre instantele judecatoresti, potrivit legii.
X.
Dispozitii finale:
Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentei conventii,
trebuie sa fie transmisa in scris.
Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si
in momentul primirii.
Prezenta conventie s-a incheiat la sediul Directiei de Asistenta Sociala, in
doua exemplare.
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