ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 85 /2019
privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare
între Municipiul Orăştie şi Casa JudeŃeană de Pensii Hunedoara
Consiliul Local al Municipiului Orăştie, judeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.89/2019, expunerea de motive a Primarului
Municipiului Orăştie, înregistrată cu nr.5254/18.04.2019, raportul DirecŃiei A.P.L
nr.5255/18.04.2019 şi raportul de avizare al comisiei pentru administraŃie locală;
łinând cont de dispoziŃiile art.28, alin.(1) şi alin.(3) din Legea asistenŃei sociale
nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Muncii şi
JustiŃiei
Sociale,
Ministrului
SănătăŃii
şi
Ministrului
EducaŃiei
NaŃionale
Nr.393/630/4236/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea
implementării serviciilor comunitare integrate necesare excluziunii sociale şi combaterii
sărăciei;
În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.d şi e, alin.(6), lit.a, pct.2, alin.(7), lit.a, alin.(9),
precum şi ale art. 45, alin.(2) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Municipiul Orăştie şi
Casa JudeŃeană de Pensii Hunedoara, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Orăştie să semneze Protocolul de
colaborare aprobat la art.1.
Art.3 - Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii Contenciosului
Administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează Primarul şi
Serviciul Public de AsistenŃă Socială Orăştie.
Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- DirecŃiei A.P.L.;
- S.P.A.S Orăştie.;
- Casei JudeŃene de Pensii Hunedoara.

Orăştie, 24.04.2019

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 8 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 24 aprilie 2019, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (15 prezenŃi).

ROMÂNIA
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HUNEDOARA
B-dul Decebal, Bl.A1,Parter
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Anexă la HCL nr. 85 /2019

MUNICIPIUL ORĂŞTIE
P-ţa Aurel Vlaicu, nr.3
Judeţul Hunedoara
Tel.0254241513
Fax-0254202560
E-mail:primaria@orastie.info.ro
Nr.

PROTOCOL DE COLABORARE
pentru organizarea şi desfăşurarea de acţiuni privind implementarea serviciilor comunitare integrate
necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei

Cadrul legal
Având în vedere dispoziţiile art. 28, alin.1 şi alin.3 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o abordare
integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de
educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia.
Pentru realizarea unor acţiuni sociale coerente, unitare şi eficiente în beneficiul persoanei,
serviciile sociale se pot organiza şi acorda, în sistem integrat cu serviciile de ocupare, de sănătate, de
educaţie, precum şi cu alte servicii sociale de interes general, după caz”.
Ţinând seama de prevederile art. 1166, art.1169 –art.1170 din Legea nr. 287/2009, privind Codul
civil, potrivit cărora ,,Contractul este acordul de voinţe dintre două sau mai multe persoane cu intenţia
de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic”, ,,Părţile sunt libere să încheie orice contracte şi să
determine conţinutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publică şi de bunele moravuri”,
,,Părţile trebuie să acţioneze cu bună –credinţă atât la negocierea şi încheierea contractului, cât şi pe tot
timpul executării sale. Ele nu pot înlătura sau limita această obligaţie.”
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei
Naţionale de Pensii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 şi Anexa la Ordinul nr.
393/630/4236/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor
comunitare, integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei.
Părţile
1.MUNICIPIUL ORĂŞTIE, cu sediul în P-ţa Aurel Vlaicu, nr. 3, Orăştie, Judeţul Hunedoara, CIF
_____tel. 0254/241513, reprezentat prin Primar Ovidiu Laurenţiu BĂLAN
şi
2.CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII HUNEDOARA, cu sediul în B-dul Decebal, Bl. A1, Parter,
Municipiul Deva, Judeţul Hunedoara, CIF13592257, Cod poştal 330168, reprezentată prin Director
executiv –Olar Cătălin Florin.
Am convenit încheierea prezentului protocol de colaborare pentru organizarea şi desfăşurarea
de acţiuni care contribuie la implementarea serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii
excluziunii sociale şi combaterii sărăciei, cu respectarea următoarelor clauze:
I.SCOPUL PROTOCOLULUI
Art.1 - Protocolul se încheie în scopul asigurării cadrului juridic privind colaborarea între două
părţi, în vederea desfăşurării de acţiuni şi programe comune care contribuie la implementarea serviciilor

comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei, obţinerea de
îndrumări, consultanţă, comunicarea cu asiguraţii, contribuabilii şi beneficiarii sistemului public de
pensii, facilitarea accesului la depunerea de cereri, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale.
II OBIECTUL PROTOCOLULUI
Art.2 - Protocolul are ca obiect colaborarea dintre Municipiul Orăştie prin Serviciul Public de
Asistenţă Socială a municipiului Orăştie şi Casa de Pensii Hunedoara, pentru organizarea şi desfăşurarea
unui mecanism de coordonare a specialiştilor din diferite domenii pentru realizarea integrată a evaluării
nevoilor şi a resurselor, a planificării intervenţiei a monitorizării şi evaluării efectelor implementării
serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei în municipiul
Orăştie.
III.DURATA PROTOCOLULUI
Art.3 - (1). Protocolul se încheie pe durată nedeterminată începând cu data semnării lui de către
părţi, cu posibilitatea ca pe măsura derulării obiectivelor propuse prin protocol de colaborare, acesta să
poată fi adaptat conform legislaţiei care va interveni.
(2).Acesta poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris al ambelor părţi.
(3).Partea care are iniţiativa modificării şi/sau completării protocolului va transmite
celeilalte părţi, spre analiză, propunerile sale motivate.
IV.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.4 - Părţile ca obligaţie generală îşi promovează în mod corect imaginea şi contribuie la
mediatizarea rezultatelor comune.
Art.5 - (1).Municipiul Orăştie are următoarele drepturi:
a) identifică şi catagrafiază persoanele care trăiesc în sărăcie;
b) contactează Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara şi sprijină persoane/grupuri vulnerabile în
vederea stabilirii şi acordării drepturilor de asigurări sociale conform legii;
c) obţinerea de date de identificare sau date de adresă privind persoanele fără adăpost sau
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, facilitarea obţinerii actelor justificative privind vechimea
în muncă, în condiţiile legii;
d) asigură de specialişti în cadrul echipei comunitare integrate;
(2) Municipiul Orăştie are următoarele obligaţii:
a) desemnarea unei persoane de contact pentru relaţia permanentă cu Casa Judeţeană de Pensii
Hunedoara;
b) promovarea imaginii publice a colaboratorului în cadrul acţiunilor comune;
c) comunică către Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara cereri de sprijin cu specialişti pentru
suport acţiuni ale echipei comunitare integrate;
d) acordarea de sprijin, în funcţie de posibilităţi, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor
comune;
e) asigurarea unui spaţiu pentru desfăşurarea activităţii specialistului mandatat de Casa
Judeţeană de Pensii Hunedoara, în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Orăştie din Str. Eroilor,
nr. 40.
Art.6 - 1). Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara are următoarele drepturi:
a) urmăreşte aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale din domeniul pensiilor publice;
b )stabilesc cuantumul drepturilor de asigurări sociale;
c) abordarea intersectorială la nivel de asigurări sociale şi pensii prin acţiunea coordonată a celor
două instituţii în vederea îmbunătăţirii gradului de acces la informaţii şi consultanţă pentru
persoanele/grupurile vulnerabile aflate în situaţii de sărăcie şi/sau risc de excluziune socială.
(2) Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara are următoarele obligaţii:
a) desemnarea Directorului executiv, ca persoană de contact, din cadrul Casei Judeţene de
Pensii Hunedoara pentru relaţia permanentă cu Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Hunedoara;
b) asigurarea cu specialist/specialişti din domeniul furnizării serviciului public în vederea
colaborării cu echipa comunitară integrată;
c) comunicarea cu asiguraţii, contribuabili şi beneficiarii sistemului public de pensii;
d) preluarea în vederea înregistrării şi soluţionării de cereri, sesizări şi reclamaţii, potrivit
componenţelor legale;

e) asigură respectarea de către reprezentanţii săi a Regulamentului de ordine interioară al
Centrului de recreere pensionari, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă
Socială;
f) comunică la solicitarea partenerului informaţii privind pensionarii care pot beneficia şi de
beneficii sau servicii sociale, inclusiv cuantumul pensiei, având domiciliul/reşedinţa pe raza administrativ
–teritorială a municipiului Hunedoara.
V. CONDIŢII DE DENUNŢARE A PROTOCOLULUI
Art.7 - (1).Oricare dintre cele două părţi semnatare poate notifica celeilalte părţi denunţarea
Protocolului cu 30 de zile înainte, prin intermediul unei notificări scrise, trimise prin poştă, cu confirmare
de primire.
(2) Protocolul nu poate fi denunţat înaintea furnizării activităţilor organizate pentru care s-au
făcut deja cheltuieli de către părţi.
VI. RĂSPUNDEREA
Art.8 - (1). Fiecare dintre părţi răspunde pentru pagubele produse din culpă celeilalte părţi.
(2) Forţa majoră exonerată de răspundere, cu condiţia ca aceasta să fie adusă la cunoştinţă
celeilalte părţi în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de trei zile de la data producerii ei, potrivit legii
române.
(3) Prin forţa majoră se înţeleg împrejurările de fapt, imprevizibile şi de neînlăturat, care
împiedică în mod efectiv şi fără nici o culpă din partea semnatarilor protocolului executarea obligaţiilor
asumate de aceştia.
VII LITIGII
Art.9 - Părţile convin ca litigiile decurgând din executarea şi interpretarea prezentului protocol,
care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă/mediere, să fie supuse instanţelor judecătoreşti competente.
VIII.DISPOZIŢII FINALE
Art.10 - (1) Părţile pot extinde colaborarea prin includerea şi a altor instituţii, cu aprobarea în
scris a reprezentanţilor legali pentru părţile semnatare ale Protocolului.
(2) Părţile vor urmări şi vor asigura aplicarea unitară a prevederilor prezentului Protocol.
(3) Părţile răspund, în condiţiile legii, de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentul protocol.
Art.11 - Prezentul Protocol s-a încheiat azi________în două exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte.
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