Anexa nr.1 la HCL nr.56/17 septembrie 2020

CONTRACT DE COOPERARE
Nr. 7670 din 17 septembrie 2020
Încheiat la data de , _________, la sediul Comunei Recea, județul Maramureș
I. PĂRȚILE CONTRACTULUI
1.1 Comuna RECEA, cu sediul în localitatea Recea , Str. Primăriei nr.2, județul Maramureș,
reprezentată legal prin PAVEL OCTAVIAN, în calitate de Primar al Comunei Recea , județul
Maramureș;
1.2 Asociația Pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria, cu sediul în satul Recea, Com. Recea , Str.
Florilor , nr.1, judetul Maramureș, înființată în baza încheierii Civile nr 11781 din data de 15.11.2019
pronunțată în Dosarul nr.13737/182/2019 de Judecătoria Baia Mare, reprezentată legal prin Stupar
Mircea-Dan în calitate de Președinte al Asociației
II.SCOPUL SI OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Cooperarea în vederea realizării funcționalității Centrului de zi și Centrului de Servicii
de Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu “Sf. Nicolae” situat în Recea, Str.Florilor, Nr 1A,
jud.Maramureș .
2.2 Realizarea obiectivelor pentru care aceste Centre au fost înființate, respectiv, acordarea
de servicii sociale, specializate, persoanelor cu dizabilități de pe raza Comunei Recea, județul
Maramureș.
III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
A. Obligatii comune:
3.1 Respectarea principiului transparenței, confidențialității informațiilor și respectarea dreptului la
imagine al beneficiarilor;
3.2 Respectarea legislației în vigoare și a standardelor minime obligatorii în domeniul serviciilor
oferite în cadrul acestei colaborări Ordinul NR.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de
calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati în domeniul serviciilor
oferite în cadrul acestei cooperări.
B. Asociația Pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria se angajează:
3.3 Să asigure realizarea efectivă a organizării si funcționării serviciilor sociale acordate către
categoriile de persoane cu dizabilități conform notei de fundamentare pentru înființarea serviciului social
Centrul de zi și Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu ”Sf.Nicolae”;
3.4 Să asigure pentru Centru de zi activitățile stabilite în nota de fundamentare: informare și
consiliere socială, consiliere psihologică , abilitare și reabilitare, deprinderi de viață independent,
dezvoltarea abilităților lucrative, pregătirea pentru muncă, angajarea în muncă și sprijin pentru menținerea
locului de muncă , integrare și participare social și civică;
3.5 Să asigure pentru Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu activitățile
stabilite în nota de fundamentare : informare si consiliere social, abilitare si reabilitare, recuperare
neuromotorie;

3.6 Să asigure resursele umane prin angajarea personalului necesar, prevăzut în organigrama stabilită
și anexată ;
3.7 Să obțină toate acreditările, autorizările si licențierile impuse de lege;
3.8 Să respecte toate standardele de calitate impuse de lege serviciului furnizat;
3.9 Să respecte costurile standard în vigoare pentru serviciile sociale administrate, existente sau
propuse pentru a fi înființate;
3.10 Să utilizeze ca un bun proprietar infrastructura și logistica pe care le primește de la Comuna Recea.
C. Comuna Recea se angajează:
3.11 Să pună la dispoziția Asociației Pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria spațiul situat in Recea,
Str. Florilor, Nr.1A, jud. Maramures, apartinând Centrului de zi si Centrului de Servicii de Recuperare
neuromotorie de tip ambulatoriu “Sf. Nicolae”;
3.12 Să finanțeze/vireze în contul Asociației Pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria suma alocată
pentru înființarea centrului de zi și centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
Sf. Nicolae, pentru anul 2020 suma de 225 mii lei pentru finantarea cheltuielilor centrelor ,conform OUG
135/2020,art.23,lit (b),pct. 7, pe baza sumelor primite în procent de 70% din sume defalcate din TVA
pentru finanțarea cheltuielilor si 30% cofinanțare din bugetul local al comunei Recea. Să susțină financiar
demararea si desfășurarea activității Asociației, în vederea realizării obiectivelor propuse în prezentul
contract, conform Referatelor Financiare care se vor întocmi anual în conformitate cu Nota de Fundamentare
a proiectului. Contul Asociatiei Sf. Maria este Cod IBAN:RO45CECEB00030RON0829596. Sumele
menționate se vor transfera în contul Asociației după semnarea Contractului de Colaborare în termen de 10
zile.
3.13 Să prevadă anual în buget fondurile necesare în funcție de evoluția activității și de nevoi în
scopul desfășurării obiectivelor prevăzute în acest contract;
3.14 Să asigure lunar prin rotație pentru un nr. de 20 de persoane cu dizabilități o masă caldă/zi, într-un
cadru familial în valoare de 20 lei/persoană;
3.15 Să supravegheze starea tehnică și funcțională a bunurilor date în folosință către Asociație ,
realizând si reparațiile datorate uzurii normale sau completările de dotare necesare asigurării functionalității
structurii;
3.16 Să asigure realizarea dotărilor prevăzute în Nota de fundamentare a centrului de zi și Nota de
Fundamentare a centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.
3.17 Să pună la dispozitia exclusivă a Asociației ,un autovehicul, necesar desfășurării activităților,
conform scopului menționat în contract.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1 Prezentul contract de asociere se încheie pe perioada nedeterminată, și intră în vigoare la data
semnării sale.
V. ÎNCETAREA ȘI MODIFICAREA CONTRACTULUI
5.1 Modificarea termenilor contractului se poate face prin act aditional, numai cu acordul ambelor
părți.
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5.2 Colaborarea poate înceta prin acordul părților sau prin denunțare unilateral de către una din părți,
cu notificare prealabilă de 90 de zile.
VI. LEGISLAȚIA APLICABILĂ
6.1 Prevederile art. .129 alin.(2) lit.c),alin.(7) lit.b), alin.(9) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019
privind Codul administrative și prevederile art.1166 din Codul Civil;
6.2 Eventualele litigii dintre părti, urmează să fie soluționate pe cale amiabilă.In cazul nerezolvării
amiabil, litigiile urmează să fie soluționate de către instanțele judecătorești competente.
VII. FORTA MAJORĂ și CAZUL FORTUIT
7.1 Nici una din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în
mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii ce revine în baza prezentului contract dacă
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră aşa cum
a fost definită de lege.
7.2 Prin forţă majoră părţile înţeleg împrejurarea imprevizibilă şi de neînlăturat care face imposibilă
executarea obligaţiilor contractuale asumate de orice parte şi care exonerează de răspundere partea care o
invocă.
7.3 Partea care invocă forţa majoră se obligă să comunice în scris apariţia acesteia partenerului
contractual în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţie şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării
consecinţelor ei.
7.4 În caz de forţă majoră executarea obligaţiilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia
cu menţiunea că nici una dintre părţi nu va putea pretinde despăgubiri sau penalizări pentru întârziere.
7.5 Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil şi de neînlăturat care ia naştere din natură, fapta
omului sau lucru şi care exonerează de răspundere partea care îl invocă.
VIII. DISPOZIȚII FINALE
Prezentul contract se încheie în 4(patru) exemplare originale, câte 2 exemplare originale pentru
fiecare parte.
Referatul Financiar care se va întocmi anual, Organigrama și Anexa intitulată Nota de
Fundamentare “Dotări necesare”, fac parte integrantă din contract.
Asociația Pentru Persoane
Vârstnice Sfânta Maria
PREȘEDINTE
Mircea-Dan STUPAR

COMUNA RECEA
Prin PRIMAR
Octavian PAVEL

SECRETAR GENERAL
Maria PETRUȘ
ȘEF BIROU
Vlad BURZO

3

