
ROMÂNIA                                                                                                      

JUDEȚUL ALBA                                                                                      

ORAȘ TEIUȘ                                                                          

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A 

NR.48/2019 

privind aprobarea convenției de parteneriat încheiată  între orașul Teiuș și Asociația Caritas Mitropolitan 

Greco Catolic Blaj pentru servicii socio-medicale de îngrijire și asistență la domiciliu a persoanelor vârstnice 

Teiuș  

 

 Consiliul local al orașului Teiuș, județul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26 iunie 2019,ședință 

publică; 

 Luând în dezbatere : 

             -proiectul de hotărâre privind aprobarea convenției de parteneriat încheiată între orașul Teiuș și Asociația 

Caritas Mitropolitan greco catolic Blaj pentru servicii socio-medicale de îngrijire și asistență la domiciliu a 

persoanelor vârstnice Teiuș 

             -expunerea de motive nr.8315/13.06.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea convenției de 

parteneriat încheiată între orașul Teiuș  și Asociația Caritas Mitropolitan greco catolic Blaj pentru servicii socio-

medicale de îngrijire și asistență la domiciliu a persoanelor vârstnice Teiuș 

             - raportul de specialitate nr.8325/14.06.2019 întocmit de serviciul buget finanțe și compartimentul asistență 

socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș 

              -avizele nr.8519/20.06.2019,8520/20.06.2019,8521/20.06.2019 ale comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate din cadrul Consiliului local oraș Teiuș 

 În conformitate cu: 

 - Art.7 alin.(1) lit.a; art.8 lit.a,b din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată şi actualizată; 

 - Legea nr.292/2011, legea  asistenței sociale; 

 - Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”d” coroborat cu alin.6 lit.”a” pct.2 raportat la alin.7 lit.”a”, art.45, 

alin.2 , art.115 alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001,privind administrația publică locală, republicată cu modificările 

și completările ulterioare : 

                                                                         H O T Ă R Ă Ș T E : 

 Art.1. Se aprobă convenția de parteneriat încheiată între  oraș Teiuș și Asociația Caritas Mitropolitan Greco 

catolic Blaj pentru Serviciul  socio-medical de îngrijire și asistență la domiciliu a persoanelor vârstnice în orașul 

Teiuș, ,conform anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 Art.2.Se împuternicește primarul orașului Teiuș pentru semnarea convenției de parteneriat în numele 

orașului Teiuș. 

 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Teiuș prin 

compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Teiuș. 

              Art.4.La data adoptării prezentei hotărâri,Hotărârea Consiliului local oraș Teiuș nr.42/2019 își încetează 

aplicabilitatea. 

             Art.5.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.6.Prezenta se va comunica: 

             -Instituției Prefectului – județul Alba; 

             -Asociației Caritas Mitropolitan Greco catolic Blaj; 

            -Serviciul buget finanțe,compartiment asistență socială. 

             -dosar ședință,dosar hotărâri.  

             Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate. 

                                                                                                                   Teiuș,26 iunie 2019 

 

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

                 Consilier ing.UNGUR MIHAI                                               BARA  MARIA 
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           Anexa la Hotararea nr.48/2019 

 

 ORAS TEIUS 

NR._____/________________ 

 

 

ASOCIAŢIA “CARITAS 

MITROPOLITAN GRECO CATOLIC 

BLAJ 

NR._____/__________________ 

 

CONVENŢIE DE PARTENERIAT 

Între: 

    1.oras Teius cu sediul în Teius, str. Clujului, nr.80, jud. Alba, reprezentată de d-nul dr.ing.Halalai Mirel 

Vasile, în calitate de primar; 

2.Asociaţia “Caritas Mitropolitan Greco Catolic” Blaj, cu sediul în Blaj, str.Republicii, nr.8, reprezentată 

de Pr. Nicolae Anusca, în calitate de director general 

Capitolul I. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PARTENERIATULUI 

Art. 1 Scopul parteneriatului 

Scopul perteneriatului îl constituie funcţionarea Centrului de ingrijire si asistenta la domiciliu al 

persoanelor varstnice in orasul Teius 

 Centru de îngrijire si asistenta la domiciliu a persoanelor vârstnice Teius,care are ca scop 

satisfacerea nevoilor personale a 40 persoane vârstnice sărace, bolnave şi dependente fizic, din oraşul 

Teius; 

Art. 2 Obiectivele parteneriatului 

1. Asociatia Caritas Mitropolitan Greco catolic Blaj prin Centru de îngrijire si asistenta la domiciliu 

a persoanelor vârstnice Teius ofera urmatoarele servicii:  

e) Îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru 40 persoane vârstnice sărace, bolnave şi dependente fizic, fără 

sprijin material, din oraşul Teius; 

f)  Reducerea riscului de instituţionalizare a 40 persoane vârstnice, aflate in situaţii de dificultate, din 

oraşul Teius 

g) Dezvoltarea parteneriatului între instituţiile publice şi societatea civilă, în sustinerea serviciilor 

sociale de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice 

 

Art. 3 Activităţile desfăşurate în cadrul Asoicatiei Caritas metropolitan Greco catolic Blaj-

Centrului de ingrijire si asistenta la domiciliu a persoanelor varstnice Teius: 

a) activităţi menajere şi gospodăreşti:spalatul vaselor, întreţinerea gospodăriei, efectuarea igienei 

locuinţei, plata serviciilor sau a unor obligaţii curente, adaptarea locuintei pentru prevenirea 

accidentarii; 

b) ingrijire personala:sprijin in realizarea igienei personale, ajutor in mobilizare; 

c) acompaniere 

d) consiliere; 

e) medierea relatiilor cu familia extinsa, membrii comunitatii si autoritati; 

f)  Activităţi recreative şi de socializare; 

g)  Supravegherea starii de sanatate: masurarea parametrilor fiziologici; 

h) Alte activităţi care se impun ca necesare în urma evaluării individuale a beneficiarilor. 
Capitolul III. OBLIGAŢIILE PARTENERILOR 

Art. 5 Obligaţiile  orasului Teius 



c) Achita lunar suma de 200 lei/luna pentru un numar de 20 de beneficiari in baza raportului prezentat 

de Asociatia Caritas mitropolitan Greco catolic Blaj ,pentru ceilalti 20 de beneficiari plata serviciilor 

se asigura de catre Consiliul Judetean Alba. 

d) Verifică respectarea standardelor minime de calitate privind serviciile oferite în cadrul Centrului de 

ingrijire si asistenta la domiciliu a persoanelor varstnice Teius: 

e) Verifică contractele de servicii încheiate cu beneficiarii sau reprezentanţii legali ai acestora. 

 

Art. 6 Obligaţiile Asociatiei Caritas Mitropolitan Greco catolic Blaj-Centrul de ingrijire si asistenta 

la domiciliu a persoanelor varstnice Teius  

d) prezinta lunar între 1 şi 5 ale lunii raport privind situatia beneficiarilor de servicii de ingrijire la 

domiciliu   

e) Întocmeşte dosarele beneficiarilor şi planurile de intervenţie pentru aceştia; 

f) Monitorizează desfăşurarea activităţii şi elaborează rapoarte periodice de activitate ; 

g) Realizează colete pentru sprijinirea beneficiarilor; 

h) Atrage voluntari pentru sprijinirea activităţilor din cadrul centrului; 

i) Atrage parteneri în vederea susţinerii cheltuielilor implicate în funcţionarea Centrului; 

j) Întocmeşte documentaţia pentru obţinerea certificatelor de acreditare şi licenţiere pentru Centrului 

de îngrijire si asistenta  la domiciliu a persoanelor vârstnice Teius 
  h)selectarea beneficiarilor se va face impreuna cu orasul Teius prin  compartimentul de asistenta 

sociala 

Capitolul IV. DURATA CONVENŢIEI 

Art.7 Durata convenţiei 

Prezenta convenţiei se încheie pe perioadă de  7 luni, începând cu data semnării Convenţiei de 

catre ambele părţi implicate, cu posibilitatea de prelungire cu acordul comun al partilor, in functie de 

rezultatele obtinute,prin act aditional aprobat de Consiliul local. 

Prezenta conventie inceteaza prin acordul comun al partilor sau la initiativa temeinic motivata a 

uneia din parti cu obligatia de notificare anterior incetarii, cu minim 30 zile calendaristice. 

Capitolul V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

Art. 8 Executarea necorespunzătoare 

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate în parteneriat, partea 

în culpă răspunde în condiţiile legii. 

Art.9 Forţa majoră 

 Forţa majoră exonerează părţile de indeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract pe 

toată perioada în care aceasta acţionează. 

 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 

complet producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

Capitolul VI. LITIGII 

Art.10 Divergenţe 



Divergenţele care apar între cele două părţi pe parcursul derulării convenţiei de parteneriat vor face 

obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită se 

poate adresa instanţei de judecată competente.  

Capitolul VII. DISPOZIŢII FINALE 

Art.11 Modificarea clauzelor din prezenta convenţie se poate face numai cu acordul ambelor părţi şi se 

consemnează într-un act adiţional,aprobat de consiliul local. 

Incheiata azi…………….. în 3 exemplare câte unul pentru fiecare parte. 

 

Oraș TEIUȘ 

 

PRIMAR 

Dr.ing.HĂLĂLAI MIREL VASILE 

 

 

                                                                             

 

 

TEIUS,26 iunie 2019 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
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    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 
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