
ROMÂNIA                                                                                                      

JUDEȚUL ALBA                                                                                      

ORAȘUL TEIUȘ 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                    

H O T Ă R Â R E A 

NR.50/2019 

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

Mitropolitan Greco Catolic Blaj pentru sustenabilitatea proiectului “Copii și tineri în situații de risc 

și Inițiative locale și Regionale pentru reducerea  inegalităților naționale și promovarea incluziunii 

sociale “prin realizarea  la nivelul Orașului Teiuș, Județul Alba a  proiectului “Centrul Educațional 

Multifuncțional PROROMANES” 

 

 

 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 sustenabilitatea proiectului “Copii și tineri în 

situații de risc și Inițiative locale și Regionale pentru reducerea  inegalităților naționale și promovarea 

incluziunii sociale “prin realizarea  la nivelul Orașului Teiuș, Județul Alba a  proiectului “Centrul 

Educațional Multifuncțional PROROMANES” 

            -expunerea de motive nr.8279/13.06.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea convenției de 

parteneriat încheiată între orașul Teiuș și Asociația Caritas Mitropolitan Greco Catolic Blaj pentru 

sustenabilitatea proiectului “Copii și tineri în situații de risc și Inițiative locale și Regionale pentru 

reducerea  inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale “prin realizarea  la nivelul Orașului 

Teiuș, Județul Alba a  proiectului “Centrul Educațional Multifuncțional PROROMANES” 

             -raportul de specialitate nr.8293/13.06.2019 întocmit de serviciul buget finanțe 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 

 Având în vedere adresa nr.2697/26.04.2017 de la  Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)  

prin care solicită sustenabilitatea proiectului și durabilitatea rezultatelor obținute, potrivit prevederilor 

contractului nr.29L/25.11.2014/SEE, art.14.4.PP și partenerii au obligația asigurării sustenabilității 

proiectului, pe întreaga perioada asumată, începând  din momentul finalizării perioadei de implementare  a 

acestuia, și pe măsura ce se încheie  finanțarea  acestor activități  din fondurile programului, asigurându-se  

astfel continuitatea serviciilor acordate beneficiarilor, în concordanță cu obligațiile impuse în acest sens 

Programului RO10. 

             -HCL Nr.79/10.11.2014 privind susținerea proiectului Copii și tineri în situații de risc și Inițiative 

locale și Regionale pentru reducerea  inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale “prin 

realizarea  la nivelul Orașului Teiuș, Județul Alba a  proiectului “Centrul Educațional Multifuncțional. 

              -Contractul de finanțare Nr.29L/25.11.2014 pentru implementarea proiectului Centrul Cultural 

Educațional Multifuncțional Proromanes, finanțat în Apelul Local din cadrul Programului RO10 “Copii și 

tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalității naționale  și 

pentru promovarea incluziunii sociale program derulat în cadrul Mecanismul Financiar al Spațiului 

Economic European . 
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 În conformitate cu: 

 - 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 sustenabilitatea proiectului “Copii și tineri în situații de risc și 

Inițiative locale și Regionale pentru reducerea  inegalităților naționale și promovarea incluziunii 

sociale“prin realizarea  la nivelul Orașului Teiuș, Județul Alba a  proiectului “Centrul Educațional 

Multifuncțional PROROMANES”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 

serviciile de specialitate. 

            Art.4.La data adoptării prezentei hotărâri,Hotărârea Consiliului local oraș Teiuș nr.53/2017 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; 

             Asociatiei 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 Hotărârea Consiliului local oraş Teiuş 

nr.50/2019       

 

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 Educational Multifunctional PROROMANES” pe 

intreaga  perioada de sustenabilitate  5 ani de la terminarea finantarii, conform contractului de finantarea 

nr.29L/25.11.2014/SEE, art.14.4.PP si partenerii au obligatia asigurarii sustenabilitatii proiectului, pe intreaga 

perioada asumata, incepand  din momentul finalizarii perioadei de implementare  a acestuia, si pe masura ce se 

incheie  finantarea  acestor activitati  din fondurile programului, asigurandu-se  astfel continuitatea serviciilor 

acordate beneficiarilor, in concordanta cu obligatiile impuse in acest sens Programului RO10. 

 

Art. 2 Obiectivele parteneriatului 

1. Asociatia Caritas Mitropolitan Greco catolic Blaj prin Centrului Educational Multifunctional 

PROROMANES” pe intreaga  perioada de sustenabilitate  5 ani de la terminarea finantarii   ofera urmatoarele 

servicii:  

a) Promovarea si dezvoltarea parteneriatului de tip scoala –comunitatea -familie pentru abordarea integrata a 

problemelor socio-educative  ale copiilor din ciclul prescolar, primar si secundar inferior. 

b) Cresterea gradului de constientizare privind  importanta  educatiei la nivelul membrilor comunitare rome 

din Teius.  

c)  Programe educationale, recreative  si de socializare:educatie nonformala  si informala 

d) Sprijin si consiliere pentru familii in dificultate, sprijin pentru orientare scolara,activitati recreative in aer 

liber. 

Capitolul III. OBLIGAŢIILE PARTENERILOR 

Art. 5 Obligaţiile  orasului Teius 

a) Achita lunar suma de 9000 lei/luna/ in baza raportului prezentat de Asociatia Caritas mitropolitan Greco 

catolic Blaj  

b) Verifică respectarea standardelor minime de calitate privind serviciile oferite în cadrul proiectului. 

 

 

Art. 6 Obligaţiile Asociatiei Caritas Mitropolitan Greco catolic Blaj- prin Centrului Educational Multifunctional 

PROROMANES” . 

 Monitorizează desfăşurarea activităţii şi elaborează rapoarte periodice de activitate ; 

a) Atrage voluntari pentru sprijinirea activităţilor din cadrul centrului; 



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

c) Prezinta lunar raport privind activitatea desfasurata si numarul de beneficiari.  

Capitolul IV. DURATA CONVENŢIEI 

Art.7 Durata convenţiei 

Prezenta convenţiei se încheie pe perioadă de sustenabilitate  5 ani de la terminarea finantarii proiectului. 

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 2 exemplare câte unul pentru fiecare parte. 

 

Oras TEIUS 

 

PRIMAR 

Dr.ing.HALALAI MIREL VASILE 

 

 

                                                                                            

                        Teiuș,26 iunie 2019 

 

 

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                

                 Consilier ing.UNGUR MIHAI                                           

 

 

 
 

ASOCIAŢIA CARITAS MITROPOLITAN 

GRECO CATOLIC BLAJ 

PREŞEDINTE 

PR. ANUSCA NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZA SECRETAR 

                 BARA  MARIA 


