ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 8/2019
cu privire la modificarea HCL nr. 53/2019 privind încheierea parteneriatului cu
Fundația Creștina Diakonia in vederea demarării programului de îngrijire
la domiciliu a bolnavilor si vârstnicilor

Consiliul local Ozun întrunit în şedinţă ordinară,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 ianuarie 2019,
Analizând expunerea de motive întocmită de primarul și raportul de specialitate al
viceprimarului,
Fiind îndeplinite prevederile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Ținând cont de prevederile:
- H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în
plată,
- Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată,
- art. 53, lit. “b” din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale,
În baza art. 59 din Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată,
Conform cu prevederile art. 36 alin (1), alin 2) lit. ”e” si alin. (7) lit. ”a” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul drepturilor conferite de art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – H.C.L. nr. 53/2017 privind încheierea parteneriatului cu Fundația Creștina
Diakonia in vederea demarării programului de îngrijire la domiciliu a bolnavilor si vârstnicilor,
începând cu 1 iulie 2019, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 3. Se aprobă suma de 6325 lei/luna din bugetul local în vederea finanțării
activităților ce fac obiectul parteneriatului aprobat prin art. 1 din prezenta.”
2. Punctul 3.1.5 din Anexa Hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins:
”Consiliul Local al comunei Ozun se obligă: să finanţeze lunar cu suma de 6.325 lei cheltuielile de susținere al Serviciului de Îngrijire Socio-Medicală la domiciliu pentru

persoanele vârstnice, bolnave şi/sau dependente din comuna Ozun, efectuate de Fundaţia
Creştină Diakonia, prin două persoane (asistent medical/ îngrijitor), sumă ce este prevăzută în
bugetul local pentru serviciile de îngrijire la domiciliu.”
3. Punctul 3.2.3 din Anexa Hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins:
”Fundaţia Creştină Diakonia se obligă(…)- să contribuie la finanţarea cheltuielilor de
administrare şi a cheltuielilor curente cu suma de 4.753 lei lunar;
4. Punctul 4 din Anexa Hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins:
”Prezenta convenţie se încheie pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire prin act
adiţional.
Contribuția părților va putea fi modificat anual, la solicitarea oricărei dintre părți, în cazul
modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.”
Art. 2 – În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei, se va încheia un
act adițional la contractul de parteneriat încheiat între UAT Ozun și Fundaţia Creştină
Diakonia.

Ozun, la 18 ianuarie 2019.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Németh Ioan

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Difuzare:







1 ex. la dosar cu hotărâri
1 ex. Viceprimar
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Primar
1 ex. Biroul financiar contabil

Anexa nr. 8/2019a la HCL nr. 53/2019

CONVENŢIE DE PARTENERIAT
Încheiată azi, 22 iunie 2019, între:
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE :
1.1. Comuna Ozun, cu sediul în localitatea Ozun nr 75, judeţul Covasna, cod fiscal 4201910
cont bancar RO09TREZ24A510103200130X deschis la B.N. Trezoreria Sfîntu Gheorghe
reprezentat de dl. Raduly István, în calitate de primar.
1.2. Fundaţia Creştină Diakonia, cu sediul în Sfantu Gheorghe, str. Grof Mikó Imre nr. 13/C/5,
tel. 0267315559, cod unic de înregistrare 15020413, cont bancar RO 52 BTRL
01504205456498XX deschis la Banca Transilvania, reprezentată de dna Toth Anna în calitate
de director executiv.
2. OBIECTUL PARTENERIATULUI:
2.1. Scopul acestui parteneriat este de a înfiinţa Serviciul de Îngrijire Socio-Medicală la
domiciliu pentru persoanele vârstnice, bolnave şi/sau dependente din comuna Ozun în
conformitate cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentă convenţie.
2.2. Baza legală :
- Legea nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă medicală.
- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi completată cu O.G. nr. 86/2004 şi
Legea 488/2004.
- H.C.L. nr. 53/2019 privind încheierea parteneriatului cu Fundația Creștina Diakonia in
vederea demarării programului de îngrijire la domiciliu a bolnavilor si vârstnicilor.
3. RESPONSABILITĂŢILE PARTENERILOR:
3.1. Consiliul Local al comunei Ozun se obligă:
- să pună la dispoziţia Fundaţiei Creştine Diakonia spaţiul pentru punctul de lucru al
Serviciului de Îngrijire Socio-Medicală la domiciliu, imobil aflat în domeniul public al
comunei Ozun, loc Ozun, identificat prin CF nr. 27724 Ozun, nr. cad 27724-C1, pe durata
convenţiei de parteneriat;
- să pună la dispoziţie prestatorului numele şi adresa persoanelor pentru care şi cu acordul
cărora se solicită prestarea serviciilor de îngrijire socio-medicală şi socială la domiciliu;
- să asigure lemnele de foc pentru încălzire şi plata facturii electrice aferente programului;
- să identifice la nivelul comunei problemele sociale, prin anchetă socială la domiciliu, în
fiecare caz evaluând volumul de muncă necesară în colaborare cu partenerul.
- să finanţeze lunar cu suma de 3000 lei - cheltuielile de susținere al Serviciului de Îngrijire
Socio-Medicală la domiciliu pentru persoanele vârstnice, bolnave şi/sau dependente din
comuna Ozun, efectuate de Fundaţia Creştină Diakonia, sumă ce este prevăzută în bugetul
local şi aprobată pentru serviciilor de îngrijire la domiciliu;
- să contribuie la atragerea de finanţatori interni şi externi;
- să contribuie la dezvoltarea unor strategii de dezvoltare de servicii sociale şi socio-medicale.
- să participe semestrial la şedinţe de evaluare împreună cu partenerul.

3.2. Fundaţia Creştină Diakonia se obligă:
- să asigure prestarea serviciilor de îngrijire socio-medicală şi socială la domiciliu cu personal
specializat, conform pachetului de servicii descrise în anexa nr.1 a acestei convenţii;
- să asigure dotarea serviciului, conform standardelor de calitate ale programului;
- să contribuie la finanţarea cheltuielilor de administrare şi a cheltuielilor curente cu suma de
3272 lei lunar;
- să asigure angajarea, formarea şi perfecţionarea personalului: o asistentă medicală sau un
îngrijitor;
- să concretizeze atribuţiile personalului, care furnizează serviciile, prin fişa postului;
- să asigure autorizarea şi acreditarea serviciului;
- să participe la atragerea de finanţatori pentru activitatea propusă;
- să coopereze cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, din domeniul sanitar,
social şi al protecţiei copilului;
- să adapteze pachetul de servicii la realităţile locale, identificate de Consiliul Local;
- să participe semestrial la şedinţe de evaluare împreună cu partenerul.
4. DURATA CONVENŢIEI:
Prezenta convenţie se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire prin act
adiţional.
5. ÎNCETAREA CONVENŢIEI:
Prezenta convenţie încetează în următoarele cazuri:
- părţile nu îşi îndeplinesc obligaţiile sau le îndeplinesc în mod necorespunzător;
- una din părţi reziliază unilateral convenţia prezentă, cu condiţia notificării către partener cu
cel puţin 60 de zile înainte de data rezilierii;
- expirarea duratei pentru care s-a încheiat convenţia;
- hotărârea definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti.
6. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR:
Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea convenţiei
vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluţionat
de către instanţele judecătoreşti competente.
Prezentul act a fost semnat în două exemplare originale, câte una pentru fiecare parte.
Data:
COMUNA OZUN
prin Primar,
dr. Ráduly István

Contabil,
ec. Bordás Enikő

FUNDAŢIA CREŞTINĂ DIAKONIA
prin Director executiv,
Toth Anna

