ANEXA

LA HOT. NR..................................
Consiliul Judeţean Argeş
Nr................./……………..

Asociaţia “Paraschiva “
Centrul de Zi “Paraschiva”
Nr...... ../.........................

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Argeş
Nr. ............... /....................

CONVENŢIE DE PARTENERIAT

CAPITOLUL I. PARŢILE
Art.1. Prezenta convenţie de parteneriat s-a încheiat între :
Consiliul Judeţean Argeş, numit în continuare “Consiliul”, cu sediul în municipiul Piteşti, Piaţa
Vasile Milea nr.1, judeţul Argeş, reprezentat prin Grigore Florin TECĂU, în calitate de Preşedinte,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, numită în continuare
“Direcţia”, cu sediul în municipiul Piteşti, Calea Dragaşani nr. 8, judeţul Argeş, reprezentată prin Adrian
MACOVEI, în calitate de Director general,
Asociaţia Paraschiva – Centrul de Zi Paraschiva cu sediul în comuna Pietroşani, satul
Retevoieşti, str. Principală, nr. 50 judeţul Argeş, reprezentată prin Elena Bărbucescu, în calitate de
Preşedinte.
CAPITOLUL II. OBIECTUL CONVENŢIEI
Art.2 Obiectul Convenţiei îl constituie stabilirea cadrului de colaborare între părţi, privind funcţionarea
Centrului de zi „Paraschiva”, in cadrul Asociatiei „Paraschiva”, cu sediul în comuna Pietroşani, satul
Retevoieşti, str. Principală, nr. 50 judeţul Argeş, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale şi a Legii nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 3. Obligaţiile Consiliului Judeţean Argeş
Consiliul Judetean Arges asigura prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului,
plata corespunzatoare serviciilor sociale furnizate de Asociatia „Paraschiva”,pentru urmatoarea functie
existenta in statul de functii al Centrului de zi „Ajuta-ma sa fiu ca tine”: psiholog-logoped – 1 norma.
.

Art. 4. Obligaţiile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului asigură:
• coordonarea metodologică a Centrului de zi „Paraschiva”;
• stabileşte încadrarea în grad de handicap a copiilor/tineriilor şi elaborează recomandările privind
realizarea terapiilor de recuperare în centru;
• emite dispoziţiile de admitere a beneficiarilor la terapiile/serviciile oferite în cadrul Centrului de zi
„Paraschiva”.
• plata în 10 zile de la data înregistrării la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Argeş a Raportului de activitate şi a Facturii corespunzatoare cheltuielilor serviciilor
sociale furnizate în luna precedentă, emise de Asociaţie.
Art. 5. Obligaţiile Asociaţiei Paraschiva - Centrul de Zi Paraschiva
• să colaboreze cu celelalte părţi semnatare ale Convenţiei de parteneriat pentru menţinerea şi
dezvoltarea serviciilor destinate copiilor/tinerilor din comuna Pietroşani şi zonele limitrofe;
• până la data de 05 ale lunii va transmite Consiliului Judeţean Argeş raportul de activitate şi
documente justificative pentru activităţile din luna precedentă;
• până la data de 05 ale lunii va transmite Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Argeş, raportul de activitate şi factura pentru activităţile desfăşurate în luna precedentă.
Raportul de activitate va cuprinde descrierea tuturor activităţilor din luna precedentă pentru care se solicită
plata, iar factura va cuprinde toate sumele corespunzătoare acestor activităţi prezentate în raport.

CAPITOLUL IV. TERMENUL CONVENŢIEI
Art. 6: Prezenta convenţie se încheie pe o perioadă de 11 luni, începand cu data de 01.02.2015 până la
data de 31.12.2015, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional, cu acordul părţilor.

CAP. V : FORŢĂ MAJORĂ
Art. 7: Forţă majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezenta
convenţie, pe perioada în care aceasta işi produce efectele.

CAP. VI : LITIGII
Art. 8: Litigiile izvorate din încheierea şi executarea prezentei convenţii vor fi soluţionate pe cale
amiabilă; în caz contrar se vor supune soluţionării instanţelor de judecată competente.

CAP. VII : DISPOZIŢII FINALE
Art. 9: Cauze de încetare a prezenţei convenţii de parteneriat:
a) împlinirea termenului şi executarea convenţiei;
b) constatarea falimentului sau insolvabilităţii uneia dintre părţi;
c) nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie.
d) acordul părţilor, cu notificarea prealabilă a celeilalte părţi, cu 15 zile înainte de data propusă pentru
încetarea Convenţiei.
Art. 10: Clauzele contractuale pot fi modificate numai prin acordul expres al părţilor materializat în acte
adiţionale.
Modificarea clauzelor operează de la data încheierii actelor adiţionale, numai dacă părţile nu
hotărăsc altfel.

Art. 11: Prezenta convenţie încheiată, reprezintă instrumentul legal şi oficial care obligă părţile.
Art. 12: Prezenta convenţie s-a încheiat in 3 (trei) exemplare cu putere de original, câte unul pentru
fiecare parte.
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