
 

 

ANEXA   1   LA HCL nr.77               
  Din 26.03.2021 

CONTRACT DE PARTENERIAT 
                                 U.A.T. Târgu-Neamț nr. _________ din _________ 
                                 D.A.S. Târgu-Neamț nr. _________ din _________ 
                                 U.A.T. ……………  nr. _________ din _________ 
 
   PĂRŢILE CONTRACTANTE: 
A. U.A.T. Oraş Târgu Neamţ, cu sediul în Târgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 62, judeţul 

Neamţ, CUI 2614104, cont IBAN RO58TREZ49321330210XXXXX, deschis la Trezoreria 
Târgu Neamţ, reprezentată prin domnul Harpa Vasilică- primar, în calitate de partener principal ; 

 
 B. Direcţia de Asistenţă Socială a Oraşului Târgu Neamţ, cu sediul în Târgu Neamţ, bld. Ştefan 
cel Mare nr. 62, judeţul Neamţ, codul de înregistrare fiscală nr. 34777240, reprezentată legal prin 
director Ioan Vlad Angheluță, în calitate de  furnizor de servicii sociale; 
 și 

C. UAT…………………………………, adresa ……………………………….…………, 
………………………………….., Județul …………,  telefon ……………… denumit în 
continuare partener secundar, cod de identificare fiscală nr. …………… , contul nr. 
…………………………….., deschis la ……………………, reprezentat de 
……………………………... . 
 
În baza HCL Târgu-Neamț nr.    …… din ……………… privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare  al ,,Centrului de Primire în Regim de Urgență pentru Persoane fără 
Adăpost  Sfânta Teodora”,  părțile au convenit la încheierea prezentului contract de parteneriat,  

 
 1. DEFINIŢII  
#1.1.furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată 
conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
 #1.2.beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situaţie de risc şi de dificultate socială, 
împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenţie 
revizuit în urma evaluării complexe;  
#1.3.servicii sociale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale 
individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, 
vulnerabilitate sau de dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru 
prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în 
scopul creşterii calităţii vieţii, definite în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 
68/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 
 2.OBIECTUL CONTRACTULUI 
 2.1. Obiectul contractului îl constituie:  
- susţinerea financiară de către ……………………………………………,  partener secundar , 
pentru serviciile specializate acordate de Direcţia de Asistenţă Socială a Oraşului Târgu Neamţ 
prin Centrul de Primire in Regim de Urgenta a Persoanelor fara Adapost ,,Sfanta Teodora,, Târgu 
Neamţ, instituţie cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului Local al oraşului Târgu 



 

 

Neamţ, pentru beneficiarul ………………………………………, CNP …………………, 
domiciliat în ....................., Sat ................, Județul ........................., care nu are domiciliul pe raza 
teritorială a oraşului Târgu Neamţ, este fără adăpost. 
 - acordarea următoarelor servicii sociale:  
 a) Găzduire şi adăpost 
 b) Hrană 
c) Informare și orientare  
d) Igienizare corporală și locativă 
e) Consiliere cu privire la găsirea unui loc de muncă, consiliere vocațională 
f) Educație pentru sănătate/educație pentru viață  
 
 3. COSTUL SERVICIILOR SOCIALE  (valoarea contractului) 
 3.1 Costul total pe lună al serviciilor sociale este de ………… lună/beneficiar. 
3.2 Nivelul costului mediu lunar de întreținere a unui beneficiar se reviziuește anual prin hotărâre 
de Consiliu Local.  
 
 4. PLATA SERVICIILOR SOCIALE 
 4.1  Pentru găzduirea în Centrul de Primire in Regim de Urgenta a Persoanelor fara Adapost 
,,Sfanta Teodora, se datorează către bugetul local al orașului Târgu Neamț o contribuție lunară de 
întreținere, după cum urmează: 
- beneficiarul care realizează venituri proprii vor achita 60% din venitul lunar fără a se depăși 
nivelul contribuției lunare de întreținere; 
- diferența până la acoperirea nivelului contribuției lunare de întreținere/ beneficiare se va 
suporta din bugetul local al partenerului; 
-  în cazul in care beneficiarii gazduiti in centru nu au venituri proprii, contributia lunara de 
intretinere se achita integral din bugetul partener de pe raza caruia provin beneficiarii, in baza 
prezentului contract. 
4.2   Nivelul contributiei lunare de intretinere pentru beneficiarii Centrului este de…………. lei, 
aprobata prin HCL Târgu Neamț  nr. ………și  se actualizează anual. 
4.3  Contribuţia va fi suportată lunar de catre partener  pentru serviciile sociale acordate de la 
data ………….,  conform deciziei directorului D.A.S. de acordare de servicii sociale . 
4.4  Pentru serviciile oferite în centru, pentru care responsabilitatea achitării contribuției de 
întreținere( cotei părți) din aceasta revine partenerului, UAT Tg Neamț îi va comunica factura în 
termen de ……. zile de la finele lunii pentru care se datorează plata. 
4.5  Achitarea facturii se va face în termen de……………. zile de la primire, în contul UAT 
Tg.Neamț ………………….. deschis la Trezoreria orașului Târgu-Neamț. 
 
5. DURATA CONTRACTULUI  
5.1 Durata contractului este de la data semnării, până la data de __________, cu posibilitatea de 
prelungire sau modificare  prin act adițional  cu respectarea prevederilor legale în domeniu.  
 
6. RESPONSABILITĂȚILE  PĂRȚILOR  
6.1 Obligatiile UAT ……………………………………………., în calitate de partener  
secundar: 

• să plătească valoarea contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii din Centrul de 
Primire in Regim de Urgenta a Persoanelor fara Adapost ,,Sfanta Teodora, Târgu Neamț; 

• să întocmească dosarul de acordare a serviciilor sociale pentru beneficiari și să le 
transmită furnizorului D.A.S. în copii conform cu originalul; 



 

 

• de a solicita de la U.A.T. Târgu Neamt rapoarte cu privire la furnizarea serviciilor 
sociale, care fac obiectul prezentului contract; 

• de a monitoriza acordarea serviciilor sociale în conformitate cu cerințele prezentului 
contract; 

• de acces, conform legii, la informaţii personale cu privire la beneficiarii serviciilor 
sociale care fac obiectul prezentului contract; 

• să includă în bugetul propriu sumele ce fac obiectul prezentului contract; 
• să respecte, conform legii, confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor primite de la 

furnizor şi să asigure securizarea acestor date; 
• să informeze furnizorul de servicii sociale cu privire la modificările legislative apărute în 

timpul derulării prezentului contract. 
6.2 Obligațiile Direcției de Asistență Socială a Orașului Târgu Neamț: 

• de a primi mijloace financiare în vederea susținerii acordării serviciilor sociale prevăzute 
în prezentul contract; 

• să asigure încheierea contractului de servicii sociale cu beneficiarul găzduit în centru, a 
fisei de evaluare și a planului de intervenție individualizat; 

• să furnizeze serviciile sociale respectând standardele de calitate privind serviciile 
sociale; 

• să respecte confidenţialitatea datelor şi informaţiilor în legătură cu obiectul prezentului 
contract; 

• să respecte, conform legii, confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor primite de la 
furnizor; 

• să comunice partenerului secundar orice situație de natură a atrage încetarea acordaării 
de servicii sociale în cadrul centrului. 

6.3 Obligatiile Orașului Târgu Neamț  
• de a urmări modul în care UAT partener secundar și-a onorat obligațiile prezentului 

contract; 
• de a încasa valoarea contribuției lunare de întreținere suportată de UAT  partener 

secundar ,  pentru cheltuielile din Centrul de Primire in Regim de Urgenta a Persoanelor 
fara Adapost ,,Sfanta Teodora, Târgu Neamț în baza contractului de parteneriat.  

 
 7. CONDIȚII DE FURNIZARE A SERVICIILOR SOCIALE 
 7.1. Serviciile furnizate în baza contractului vor respecta prevederile din standardele specifice de 
calitate prevăzute în legislaţie aplicabila privind organizarea și funcționarea Centrului de Primire 
in Regim de Urgenta a Persoanelor fara Adapost ,,Sfânta Teodora”. 
 
8. SUBCONTRACTARE  
8.1. Furnizorul nu poate subcontracta părți din activitățile componente ale serviciilor sociale.  
 
9. AMENDAMENTE  
9.1. Părţile partenere au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor acestuia prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.  
9.2. nu se pot modifica prin acte adiţionale următoarele prevederi ale contractului: - scăderea 
nivelului de calitate a serviciilor oferite beneficiarilor - obligaţiile de confidenţialitate care pot 
afecta interesul beneficiarului; - prevederile care stabilesc obligaţii ale furnizorului; - orice 
prevederi care prin modificare ar putea conduce la nerespectarea unor drepturi ale beneficiarilor.    
 



 

 

 10. COMUNICĂRI  
10.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
10.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii.  
10.3. Direcția de Asistență Socială a Orașului Târgu- Neamț va comunica în termen de 30 de zile 
orice modificare cu privire la datele, informaţiile şi documentele care au stat la baza semnării 
prezentului contract.  
10.4.Comunicările între părţi se pot face prin orice mijloc de comunicare, cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării  
 
 
 11. FORŢA MAJORĂ  
11.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
11.2. Forţa majoră exonerează părţile partenere de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
11.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia; 
11.4. Partea parteneră care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 
vederea limitării consecinţelor.  
11.5.Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării 
contractului, care împiedică executarea acestuia şi este invocată în termen de 6 luni, este 
considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă.  
 
12. REZILIEREA CONTRACTULUI 
12.1. Constituie motiv de reziliere a contractului următoarele:  
a) nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, de către una dintre părţi; 
b) încălcarea de către furnizor, a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, invocată de 
autoritatea parteneră;  
c) retragerea sau anularea de către organele de drept a autorizaţiei de funcţionare, expirarea 
valabilităţii acesteia ori limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul a fost autorizat/ 
acreditat în situaţia în care această limitare afectează furnizarea serviciilor prevăzute de prezentul 
contract, precum şi suspendarea, retragerea sau limitarea domeniului de activitate pentru care s-a 
obţinut acreditarea şi/sau licenţierea în condiţiile legii; 
 d) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului, în măsura în care este afectată furnizarea 
serviciilor prevăzute în prezentul contract; 
 e) neplata timp de 2 luni consecutive a contribuției lunare de întreținere proprii /beneficiar din 
Centrul de Primire in Regim de Urgenta a Persoanelor fara Adapost ,,Sfanta Teodora,, Tîrgu 
Neamț care nu are domiciliul pe raza orașului Târgu Neamț la casieria Direcției de Asistență 
Socială a orașului Târgu-Neamț; 
 12.2.Autoritatea parteneră îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel 
mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care conduc la modificarea prevederilor acestuia, în aşa măsură, încât îndeplinirea 
contractului respectiv ar fi contrară interesului public sau interesului superior al beneficiarilor. 
  
 13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
13.1. Constituie motiv de încetare a contractului următoarele: 
 a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul ; 



 

 

 b) acordul părţilor privind încetarea contractului;  
c) hotărârea definitivăşi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti;  
d) încetarea activităţii furnizorului prin dizolvare conform legii;  
e) forţa majoră, dacă este invocată.  
13.2. În cazul în care autoritatea parteneră nu onorează plata contribuției în termen de 14 zile de 
la expirarea perioadei convenite, atunci aceasta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată şi anume 0.01% /zi întârziată, calculate la 
valoarea sumei neachitate, în funcţie de alocările bugetare cu acest scop.  
13.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a 
pretinde plata de daune — interese pe calea acţiunii în instanţă judecătorească.  
13.4. Autoritatea parteneră îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă se dizolvă, cu condiţia 
ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune pentru furnizor. În acest 
caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 5 contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.  
 
 
 14. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 14.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte 
pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare 
pe cale amiabilă. 
 14.2.Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri, autoritatea parteneră şi furnizorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita medierea, ca 
mijloc de soluţionare a divergenţelor, sau se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente.  
 
 15.DISPOZIŢII FINALE  
15.1. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare în 
domeniu. 
 15.2. Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 
 15.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
15.4. Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale în cadrul sistemului de asistenţă socială 
a fost încheiat la sediul autorităţii partenere în 3 exemplare originale. 
 
 
 
 
 
 Orașul Târgu Neamț                  Direcția de Asistență Socială                  Partener secundar,  
                                                             a Orașului Târgu Neamț 
      Primar,                                                       Director,                                   
    …………….                                    ………………………                              …………………                                                         
 
                                                                                                                         
 
                                                                


