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Preambul
Având în vedere că la data 30.06.2016, proiectul „Centrul Educaţional Egalitate de Şanse„
finanţat prin SCHEMA DE GRANTURI MICI „LOCAL” RO 10 “Copii şi tineri în situaţii de risc şi
Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii
sociale”, se va încheia
Luând în considerare obligatiile asumate de CL al oraşului OCNA MUREŞ, prin HCL nr
52/27.02.2014 privind sustenabilitatea proiectului,se impune licenţierea serviciilor sociale
desfăşurate în cadrul centrului de zi, condiţie obligatorie pentru accesarea de noi finanţări .
In vederea creerii condiţiilor şi obţinerii licenţierii serviciilor, se impune încheierea prezentului

ACORD DE PARTENERIAT1
Între:
"Consiliul Local Ocna Mureş" cu sediul în str.Nicolae Iorga, nr.27, telefon. Tel.(0258)871.217,
oraşul Ocna Mureş judeţul, Alba înregistrată fiscal sub nr. 4563228, reprezentat prin domnul
VINŢELER SILVIU , în calitate de Primar.
şi
" Asociatia ASMEA-Acţiuni Sociale prin Metode Educative Active ", ( www.asmea.ro ) cu sediul
în str. Mălinului , Bloc 63, scara B ap 6, tel 0744545445 oraşul Ocna Mureş, judeţul .Alba.,
înregistrată fiscal sub nr.14328807 , reprezentată prin doamna VERDEŞ MARINELA , în calitate de
2
manager.
1. Obiectul parteneriatului
Obiectul acordului de parteneriat îl reprezintă asigurarea condiţiilor administrative pentru
respecarea HCL nr. 52 /27.02.2014 şi continuarea activităţilor proiectului „Centrul Educaţional
Egalitate de Şanse „ , finanţat prin SCHEMA DE GRANTURI MICI „LOCAL” RO 10 “Copii şi tineri în
situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea
incluziunii sociale”, derulat în perioada 07.11. 2014 - 30.06.2016.
2. Drepturile şi obligaţiile părţilor. Responsabilităţile fiecărui partener
2.1.1 Consiliul Local Ocna Mures, reprezentat prin domnul Vinţeler Silviu , Primar, în calitate
de partener va pune la dispoziţia Asociaţei ASMEA, prin contract de comodat, pe o perioada de
cel putin cinci ani, imobilul aflat pe strada Stefan cel Mare, nr.41, jud. Alba, din orasul Ocna
Mures, identificat prin CF. 71099 nr.top.71099, CF nr.71100 nr. top. 71100 şi CF 72072 nr. top.
1454/138/1/2 OCNA MUREŞ, creat in cadrul proiectului „ Centrul Educational Egalitate de Şanse”
prin parteneriatul dintre beneficiar „ORAŞ OCNA MUREŞ” şi Asociaţia „ ASMEA”. Scopul acestui
demers se realizează în vederea facilitării acreditarii serviciilor sociale care se desfășoară în
cadrul centrului.
2.1.2 Pentru intocmirea dosarului de licentiere a serviciului social, partenerul va pune la dispoziţia
Asociatiei ASMEA, în copie conforma cu originalul, avizele şi autorizaţiile de funcţionare ale
Centrului Educational Egalitate de Şanse”.
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Acordul de parteneriat va fi întocmit în mai multe exemplare originale ,unul pentru fiecare partener
1

2.1.3 Pentru continuarea activităţilor în cadrul Centrului Educaţional Egalitate de Şanse, Consiliul
Local Ocna Mureş va încheia în perioada urmatoare noi parteneriate în vederea accesării de
fonduri nerambursabile. Până la obţinerea finanţării, susţinerea activităţilor se va face conform HCL
nr 52 /27.02.2014.
2.1.4 Asociatia ASMEA-Actiuni Sociale prin Metode Educative Active în calitate de partener se
obligă să obţină Licenţa pentru serviciul social COD 8899CZ-F-I - Centre de zi , sprijin pentru
părinţi şi copii conform HOTĂRÂRII Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a
serviciilor sociale emise de GUVERNUL ROMÂNIEI publicată în: MONITORUL OFICIAL NR. 834
din 9 noiembrie 2015 si a art. 34 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare.
2.1.5 Asociatia ASMEA-Acţiuni Sociale prin Metode Educative Active, în calitate de partener, se
obligă să realizeze toate demersurile necesare în vederea accesarii şi obţinerii fondurilor
nerambursabile necesare sustenabilitatii centrului “Egalitate de sanse”.
În cazul neobţinerii fondurilor nerambursabile necesare sustenabilitaţii Centrului Educational
Egalitate de Şanse”, se va asigura sustenabilitatea conform Acordului de parteneriat nr.2560 din
24.02.2014.
3. Valabilitatea şi modificarea Acordului de parteneriat
3.1.1 Prezentul Acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării de către toate părţile şi este
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valabil pe o perioadă de 5 ani , cu posibilitatea prelungirii perioadei de valabilitate prin acordul
părţilor.
3.1.2 Modificarea prezentului acord se face numai prin acordul părţilor. În cazul în care părţile convin
modificarea prezentului Acord, se va încheia un act adiţional.
3.1.3 Semnăturile reprezentanţilor legali ai organizaţiilor partenere şi ştampila.
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