Anexă la Hotărarea Consiliului local al comunei Bodești nr. ___ din ___2017

UAT COMUNA BODESTI
Nr. ______ din ______2017

ASOCIATIA CULTURAL SOCIALA
ECONOMICA CHRISTIANA
Nr. ______ din ______2017

CONTRACT DE PARTENERIAT
Părţile

1. UAT COM UNA BODESTI , cu sediul social în Comuna Bodești, str. Principală,
judeţul
Neamț,
telefon
0233/243007,
fax
0233/243088,
e-mail
primariabodesti@yahoo.com,
codul
fiscal
2613133,
având
contul
RO78TREZ24A510103710130X deschis la Trezoreria Piatra Neamț, având calitatea de
Lider de proiect (Partener 1) pentru proiectul „CEN TRU DE ZI P EN TRU

P ERSOANE DEFAVORI ZATE Î N COM UNA BODEȘTI , JUDEȚUL N EAM Ț”
2. ASOCI AȚI A CULTURAL SOCI ALĂ ECON OM I CĂ CHRI STI ANA, cu sediul social
în comuna Horia, str. Castanilor, nr. 18, județul Neamț, telefon 0233624983, e-mail
christianaasociatie@gmail.com, CUI 32401990, cont deschis la Banca Transilvania,
IBAN RO19BTRLRONCRT0223064201,
având calitatea de Partener 2 pentru
proiectul „CEN TRU DE ZI P ENTR U P ERSOANE DEFAVOR I ZATE Î N COM UN A

BODEȘTI , JUDEȚUL N EAM Ț”
Numite în mod colectiv „Parteneriatul”;
au convenit următoarele:
Art.1 Contractul de parteneriat
Prin semnarea prezentului contract, părţile îşi exprimă contractul de parteneriat în
vederea asigurării funcționarii unui Centru de zi pentru persoane defavorizate în
comuna Bodești, județul Neamț.
Scopul proiectului constă în facilitarea accesului la servicii de baza a grupurilor
minoritare și vulnerabile supuse riscului izolării/excluziunii sociale, prin dezvoltarea
unor instrumente de integrare socială și economică, respectiv activităţi pentru
prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare/reintegrarea socială,
servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă, consiliere
juridică, programele de recuperare/reabilitare funcțională.
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Art. 2 Obiectul
2.1 Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea responsabilităţilor fiecărui
partener în vederea asigurării serviciilor sociale vizate prin proiectul: „CENTRU DE ZI
PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE ÎN COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL
NEAMȚ”, care este depus în cadrul Programului LEADER 2014 – 2020, Submăsura
2.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală,
Măsura M2/6B – Investiții in infrastructura sociala pentru combaterea sărăciei si
favorizarea incluziunii sociale – Versiunea 01 / octombrie2017.
Art.3 Principiile de buna practică ale Parteneriatului
3.1 Părţile contribuie la realizarea scopului parteneriatului şi îşi asumă rolul lor aferent
acestuia, aşa cum este definit la articolul 5 din prezentul Contract.
3.2 Părţile se consultă în mod regulat şi se informează reciproc asupra tuturor
aspectelor privind evoluţia proiectului.
3.3 Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi
regimul incompatibilităţilor, iar în cazul apariţiei unui asemenea conflict să dispună
luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.
Art. 4 Durata contractului
4.1 Contractul de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi
îşi încetează valabilitatea la data încetării Contractului de finanţare 1 pentru Proiectul
„Centru de zi pentru persoane defavorizate în comuna Bodești, județul Neamț” .
Art. 5 Drepturi şi obligaţii ale partenerilor
5.1 Drepturi şi obligaţii ale Liderului de parteneriat:
a)

b)

c)

d)

Pune la dispoziţie, în mod gratuit, spaţiul corespunzător în care va funcţiona
Centrul de zi pentru persoane defavorizate în comuna Bodești, județul Neamț.
Se obligă să menţină destinaţia spaţiului ca Centrul de zi pentru persoane
defavorizate, până la finalizarea prezentului Contract.
Pune la dispoziţie bunurile mobile şi dotarea materială în spaţiul ce se cedează,
pe baza unui protocol de inventariere.
Se obliga de a asigura sustenabilitatea investiției pe o perioada de 5 ani de la
ultima plata a Autorității Contractante, din surse proprii si prin accesarea
finanțării specifice din cadrul Axei 5, Obiectivul specific 5.2 din cadrul
Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, prin depunerea unui
proiect distinct in parteneriat cu ASOCIATIA CULTURAL SOCIALA ECONOMICA
CHRISTIANA, cu respectarea condițiilor specifice POCU, de finanțare a activității

Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului la care se adaugă durata de
monitorizare de 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi de către Autoritatea Contractantă.
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e)

f)

obligatorii de tip soft pentru infrastructură socială ce a primit finanțare pentru
proiectul hard (construcție și/sau dotări) în cadrul SDL-ului finanțat prin Măsura
LEADER din cadrul PNDR 2014-2020.
Se obliga sa asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii sociale
pentru furnizarea serviciilor sociale vizate prin proiect.
Se obliga sa suporte cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioada de
minimum 5 ani de Ia data efectuării ultimei plăti de către Autoritatea
Contractantă.

5.2. Drepturi şi obligaţii ale membrilor Parteneriatului:
a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

Sa furnizeze serviciile sociale vizate prin proiectul „Centru de zi pentru persoane
defavorizate în comuna Bodești, județul Neamț” .
Sa asigure personalul Centrului din resursa umană proprie sau prin colaborări
si/sau voluntariat;
Se obliga de a asigura sustenabilitatea investiției pe o perioada de 5 ani de la
ultima plata a Autorității Contractante, prin depunerea unui proiect distinct in
cadrul Axei 5, Obiectivul specific 5.2 din cadrul Programului Operațional Capital
Uman (POCU) 2014-2020, in parteneriat cu COMUNA BODESTI, cu respectarea
condițiilor specifice POCU, de finanțare a activității obligatorii de tip soft pentru
infrastructură socială ce a primit finanțare pentru proiectul hard (construcție
și/sau dotări) în cadrul SDL-ului finanțat prin Măsura LEADER din cadrul PNDR
2014-2020.
Se obliga sa asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii sociale
pentru furnizarea serviciilor sociale vizate prin proiect.
Să furnizeze serviciile sociale respectând standardele de calitate privind serviciile
sociale;
Să transmită Liderului de parteneriat la începutul fiecărei luni lista beneficiarilor.
Se obliga sa predea la încetarea contractului toate bunurile primite în folosinţa
conform protocolului de inventariere.

Art. 6 Confidenţialitatea
6.1 Părţile convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite şi sunt de
acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii.
6.2 Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de ma-şi
îndeplini obligaţiile din prezentul Contract şi în orice alte scopuri necesare bunei
desfăşurari a activităţii acestora.
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Art. 7 Notificări
7.1
7.2
7.3
vor

Orice comunicare între Părţi în legătură cu prezentul Contract se va face în scris.
Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la primire.
Comunicările între părţi care nu se referă la datele şi informaţiile confidenţiale se
face de asemenea prin telefon, fax sau e-mail.

Art. 8 Legea aplicabilă şi modificări la contractul de parteneriat
8.1 Prezentului contract i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea
română.
8.2 Pe durata prezentului contract, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra
modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru
sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care sa încheiat prezentul contract.
Art. 9 Litigii
9.1 Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul contract va fi
soluţionată pe calea negocierilor între Părţi, iar în situaţia în care acestea nu ajung la
niciun acord privind soluţionarea disputei, aceasta va fi soluţionată de instanţele
competente, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile.
Art. 10 Prevederi finale
10.1 Părţile garantează că reprezentanţii numiţi ale căror semnături apar mai jos au
fost investiţi, la data semnării prezentului contract de parteneriat, cu toate puterile
legale de a semna si executa prezentul contract de parteneriat.
Prezentul contract a fost întocmit şi semnat la........... .......astăzi, ................
exemplare originale, în limba română, toate având aceeaşi valoare legală.

in
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Semnături:
Lider de parteneriat

Numele şi funcţia
persoanelor autorizate

UAT COM UN A
BODEȘTI

Barna Marinel – Primar al
Comunei Bodești

Data:
Comuna Bodești

Demetercă Cristina

Data:
Comuna Bodești

ASOCI AȚI A
CULTUR AL SOCI ALĂ
ECONOM I CĂ
CHRI STI ANA

Semnătura

Data şi locul
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