ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea unei convenții de asociere
Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art.125 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând referatul de aprobare nr.26.893/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele
Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.49349/2020 a Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Neamț;
Văzând raportul de specialitate nr. 26.893/2020 al Direcției Generale Juridice și Relații
Internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„b”, alin.(7) lit.”a” şi ale art.196 alin.(1) lit.„a” din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă modificarea și completarea Convenției de asociere a Judeţului Neamţ, prin
Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și
Fundația „Hope and Homes for Children” România, încheiată în vederea realizării proiectului de interes
public județean „Închiderea Centrului de plasament din cadrul Complexului de servicii „Elena
Doamna” Piatra Neamț”- anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.38/2016 privind aprobarea
unei asocieri cu Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Fundația „Hope
and Homes for Children” România, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face
parte din prezenta hotărâre.
Art.2: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț va asigura aducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv va lua măsurile ce se impun pentru încheierea
actului adițional la convenția de asociere.
Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi
autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor
consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

PREŞEDINTE
Ionel ARSENE

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU
Piatra Neamț
Nr. 213 din 16 decembrie 2020
Adoptată cu 32 voturi ‟pentru”

Consi liul J udetean Neanrt

Funda{ia Hope and Homes

Children Rom6nia

Nr......./

Asistenti

d de

Protec{ia Copilului

Nr... .. ../

Act adi{ional Nr.2
La Conven{ia de Asociere cu privire la inchiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de
Servicii "Elena Doamna,,
nr. 432 4 I 07 .03.2016I I nr. I 51/I 5. 03.2 }ts I I nr. I 0498/09. 03. 201 6
incheiat intre:

1' CONSILIUL JUDETEAN NEAMT, cu sediul ?n municipiul Piatra Neam!, str. Alexandru cel Bun,
nr. 27,
judeful Neamf, tel: 0233 212890, fax: 0233 211569, rcprezentat prin
dl Ionel Arsene, in calitate de preqedinte,
2. DIRECTIA GENERAL,I oP ASISTENTA socr,tr,A gt rnorECTIA copILULUI
Neamf, cu sediul in
municipiul PiatraNeamf, str. Alexandru cel Bun nr. 11, judetuiNeamf, tel:ozsl229217,fax:0233

dgaspc-neamt@neamt.ro, reprezentatd de dna Cristina Ferrtule in caiitate de Director
General,

237438,e-mail:

9i

3' FUNDATIA HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMANIA, cu sediul in Baia Mare,
B-dut Bucureqti,
Nr'2A, Judelul Maratnureg, CIF 13661 594, legal reprezentatd, prin dl
D5rdbuq,
in
calitate
de Director
$tefan
National, acreditatd de cdtre Comisia de Acreditare a Furnizorilor cle Seivicii Sociale Maramureg prin

Certificatul

de Acreditare seria AF nr. 003101124.07.2017.

I' Pdr{ile convin de comun acord rnodificarea Convenfiei de Asociere cu privire la inchiderea Centrului de
Plasament din cadrul Complexului de Servicii "Elena Doamna" nr.432410i.03.20161]nr.

ArL

10498109.03.201 6 dupd curn urmeazd:
a)-Alin. (2) al art.Z ya avea urmdtorul cuprins:

151115.03.20151inr,

"incetarea despre care se.face vorbit'e la alin (l) n"ebuie sd
fie concomitentd cu realizarea obiectului
Convenliei despre care se face vorbire la art. l, alin. (2), dar nu mai tdrziu de 31.12.2021
b) Alin. (5) al art.6 vaavea urmdtorul cuprins:
" Bunurile mobile din casele de tip familial dezvoltate, yor intra in patrimoniul Direcliei tn baza unor
procese verbale de primire-predare intre pdrli inainte de 31.12.202 t
c) Aft. 73 ya avea unndtorul cuprins:
"Convenli.a intrd in vigoare la data semndrii de cdtre Pdr{i
;i urmdnd a-Si tnceta efectele la deta de
31.12.2021.

Art' II'

Pdrtile convin de comun acord completarea Convenfiei de Asociere cu privire la
inchiderea Centrului de

Plasament

din cadrul complexului de Servicii "Elena Doamna" nr. 4324101"03.20161/nr. 151115.03.20151inr.

6 dupd cum urmeaz6:
obligaliile Direc{iei se introduce un nou alineat, numerotat ( l4), cu urmdtorul continut:
"Direcyia va prezenta imaginea Fundaliei Hope and Homesfor Chiliren'(nume,
identitate vizuald, etc.), tn
.format tipdrit, audio-uideo, online sau tn/prin alte mldii, numai tn condisiile sr
stabilitd de Funda{ia Hope
forma
and Homes for Children ;i in baza acordului scris in prealabil din partea
i"urtrio. )";;;"i-r;r;;lii']
Funda{iei cu minim 5 zile lucrdtoare tnainte de.folosirea ;dentititlii Funclayiei. "
""rrt
2' La art'10 - Obligaliile Consiliului Judelean Neaml se iniroduce un nou alineat, numerotat (5), cu urmdtorul
1

0498109.03.201
La art.2

1'

-

confinut:

"Consiliul Jude{ean Neaml va prezenta imaginea Fundaliei Hope and Homes

for Children
tipdrit, aud.io-video, online sau in/prin-alte medii, numai in condiliile
-tnformat
;i
.fornta stabilitd de Fundalia Hope and Himes for Children ;i ln baza aiordului scris tn prealabil
din partea
acesteia' Acordul scris vafi cerut Fundaliei cu minim 5 zile htcrdtoare
inainte cle
ideititayii Funda;iei.,,
Art. III. Celelalte prevederi ale Conventiei de Asociere sunt qi rdm6n in vigoare. folosirea
Art. IV. Prezentul act aditional s-a inchelat in trei exempr;.;, ;a; r,rrl pentru fiecare pa.1e
semnatard.
(nume, identitatevizuald,,etc.),

Consiliul Jude{ean
Neam{

DGASPC Neam{

Funda(ia HHC RomAnia

