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HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL

privind aprobarea participlrii Municipiului Sicele la Programul RO10 ,,Copii qi tineri in situafii de
risc gi ini(iative locale gi regionale pentru reducerea inegaliti{ilor nafionale gi promovarea incluziunii

sociale", in vederea implementirii Proiectului <S.I.S.T.E.M.- Strategie de Integrare Sociali a Tinerilor
prin Educa{ie gi Misuri de ocupare>, precum si incheierea unui acord de parteneriat

Consifiul Local al Municipiului Sicele,intrunitin gedinldordinara in data de 20.03.2014,
Av6nd in vedere deschiderea a doua linii de finan{are (apeluri de propuneri de proiecte) ,,SINERGII

PENTRU VIITOR", in cadrul Programului finanJat de Islanda, Liechtenstein gi Norvegia prin intermediul
Mecanismului Financiar al Spaliului Economic European (SEE) 2009-2014, Primdria Municipiului Sdcele
propune folosirea acestei oportunitdli si, implicit, depunerea unui proiect privind aprobarea participdrii
Municipiului Sdcele la Programul RO10 ,,Copii gi tineri in situalii de risc gi iniliative locale gi regionale
pentru reducerea inegalit6lilor nalionale gi promovarea incluziunii sociale", in vederea implementdrii
Proiectului (S.I.S.T.E.M.- Strategie de Integrare Sociali a Tinerilor prin Educa{ie qi M5suri de
ocupare), precum si incheierea unui acord de parteneriat

Ydzdnd prevederile art. 35 alin. (l) din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice, cu
modificdrile gi completirile ulterioare, ale O.U.G. nr.23103.04.2013 privind gestionarea financiard a
fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaliului Economic European
2009 - 2014 gi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, precum gi ale Ordinului nr.
16831659107.10.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de
urgenl5 a Guvernului nr. 2312013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente
Mecanismului financiar al Spafiului Economic European 2009-2014 gi Mecanismului financiar norvegian
2009-2014 gi ale Ghidului apl icantului , ,Sinergi i  pentru vi i tor - copii  qit ineri in situal i i  de r isc";

In temeiul art.36 alin. (2) lit. (e), alin.7 lit. (a); al art. 124; al art. 45 alin. (2) lit. (d); al art. 115 alin.
(1) lit. b) qi al art. 117 lit. a) din Legea nr.27512001 privind adrninistralia publica local6, republicatS, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, 

'

HOTAnA$TE:

Art.l. Se aprobd participarea Municipiului Sdcele la Programul Programul RO10 ,,Copii gi tineri in situalii
de risc Ai iniJiative locale gi regionale pentru reducerea inegalitdlilor nalionale gi promovarea incluziunii
sociale" cu proiectul (S.I.S.T.E.M. - Strategie de Integrare Sociali a Tinerilor prin Educa{ie gi MIsuri
de ocupare>.
Art.Z. Se aprobd incheierea unui acord de parteneriat intre Municpiul Sdcele gi AsociaJia ,,COLORS",
conform anexei nr. l, care face parle integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Se aprobd darea in folosinld gratuitd, sub formd de comodat, pe durata desfdgurdrii proiectului ardtatla
ar t . l ,aunei  sd l i  dec las id in$coalaGimnazia l [nr .  l , imobi l  s i tuat inMunicp iu l  S5cele,  B-dul  Brasovulu i  nr .
250, aflat in domeniul public al Municipiului Sdcele, identificat in Cartea Funciara nr. 3 Baciu sub nr. top
4.5.6.7.



Art.4. Se aprobd modelul cadru de contract de comodat, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantd din
prezenta hotarare.
Art.S. Se imputernicegte Primarul Municipiului Sdcele, domnul Nistor Radu Florea, sd semneze acordul de
parteneriat, contactul de comodat gi contractul de finantare.
Art.6. Pe durata pregdtirii gi implementarii proiectului se vor respecta prevederile legislatiei nafionale in
domeniul egalitdlii de ganse, nediscrimindrii, eficienlei energetice, achizitiondrii publice gi ajutorului de stat.
Art .7 Primarul Municipiului Sf,cele rdspunde de ducerea la indeplinirc a ptezentei hotdrAri.

PRE$EDINTE DE SEDINTA
CONSILIER

EC..ONACA ION D a,v  )-.--\'-7

Redactat: Insp. Acdroaie Elena/6 ex.
Hotdrdrea a fost adoptatd: 14 voturi
Nr. consilierilorin functie: 18
Nr. consilierilor prezenfi la gedinli: l4

Prezenta hotdrdre s-a difuzat la:

CONTRASEMNAT
SECRETARUL MUNICPruLLUI SACELE

C.J. BUZATU ADRIANA

pentru

I ex. Institufia Prefectului Braqov
1 ex. Dosar coleclie
1 ex. Dosar gedin!6
I ex. D-l Primar JD t
2 ex. Dna. Necula Geta A4ar{t
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Anexa lla H.C.L.nr. 35/20.03.2014

ACORD DE PARTENERIAT

Nr . . . . . . . . . . . d in . . . . . . . . . . . . . .
pentru formularea, avansarea spre aprobare cdtre Fondul Rom6n de Dezvoltare SocialS, implementarea qi
asigurarea administrdrii post implementare in cazul Proiectului C.Re.S.C.- Cresterea ,,REsponsabilitatii

Sociale prin Consilierei tinerilor aflati in situatii de risco'

Pirfile:
Municipiul Sacele(denumire PP), cu sediul in judelul.Brasov, localitatea Sacele, str.P-ta Libertatii nr.17
Cod inregistrare fiscald nr. 4317649, reprezentat legal de Primar Nistor Radu Florea , in calitate de
Promotor al Proiectului (PP),

pi

Partener L: Asociatia Colors, cu sediul in localitatea Brasov, str. Mircea cel BdtrAn nr. 43A bloc 38 sc. A
et. II ap. 12 judetul Brasov, Cod inregistrare fiscald nr. 23843119, reprezentatd de domnul/doamna
presedinte Popa Claudia, in calitate de Partener,

in calitate de Parteneri, au hotdrAt incheierea prezentului Acord de parteneriat in vederea implementdrii
gi, dupd caz, asigurdrii administrdrii post implementare a Proiectului ,, C.Re.S.C.- Cresterea
REsponsabilitatii Sociale prin Consilierea tinerilor aflati in situatii de risc", denumit in continuare
Proiect, depus pentru finanlare in cadrul Programului RO10 ,,Copii qi tineri in situafii de risc gi iniliative
locale qi regionale pentru reducerea inegalitdlilor nalionale qi promovarea incluziunii sociale", denumit ?n
continuare Program, finanlat prin Mecanismul Financiar al Spaliului Economic European 2009 - 2014
(Granturile SEE 2009-201 4).

1. Obiectul acordului
1.1 Obiectul acestui acord este implementarea in parteneriat a Proiectului pentru care se solicitd finantare

nerambursabild in cadrul Programului.

1.2 Acest acord reglementeazd"impdrtirea responsabilitalilor gi aspectele financiare intre PP qi Parteneri, in
contextul implementdrii Proiectului, in situalia in care Proiectul este aprobat pentru finanlare gi se
incheie un Contract de finanlare cu FRDS, ?n calitate de OP, in acest sens. ,

1.3 in situafia in care PP i se va acorda finanlarea nerambursabild qi acesta va accepta termenii qi condiliile
finanldrii nerambursabile prin semnarea Contractului de finanlare a proiectului, acesta este responsabil
pentru implementarea proiectului, impreund cu partenerii, in condiliile specificate mai jos.

1.4 De asemenea, prezentul Acord defineqte modul in care pa4ile semnatare vor conlucra in vederea
implementdrii qi, dupd caz, a asigurdrii administrdrii post implementare a Proiectului, precum qi in
vederea soluliondrii oricdrei probleme apdrute in legdturd cu Proiectul.

1.5 Pdrlile declard cd sunt de acord cu privire la elementele determinante ale propunerii de finanlare pentru
Proiect . Acestea se prezintd dupd cum urmeazd:

a) Beneficiarii proiectului Tineri aflati in situatii de risc si parinti ai tinerilor aflati in situatii de
risc

b) Obiectivele proiectului:
A) Implementarea masurilor inovative prin Programe integrate de dezvoltare a competentelor
profesionale si abilitatilor sociale de consiliere pentru reducerea riscului de marginalizare gi excluziune
social6, Integrarea gi participarea activd in comunitate, asigurarea de servicii de mediere prin intocmirea
unui plan individual de mediere, consiliere privind piala muncii pentru 300 de tinerii aflati in situatii de
risc de etnie roma din Municipiul Sacele;



B) Sprijinirea si facilitarea accesului la educatie a tinerilor care parasesc sistemul institutionalizat care au

.u r"ojdezvoltarea competentei cheie TIC pentru 100 de tineri romi aflati in situatii de risc si cursuri de

calificare nivel I, 360 ore pentru 200 de tineri romi aflati in situatii de risc.

c) Locul de desftqurare a proiectului: Municipiul Sacele

1.6 Cererea de finanfare, cu toate documentele support gi anexele sale, depusa la FRDS spre aprobare,

precum qi toate anexele acesteia se constituie in Anexa I laprezentul Acord.

2. Principiile de bazd ale parteneriatului '

2.1 partenerii trebuie sd contribuie la realizarca proiectului, in modalitdlile precizate in Cererea de

finanlare depusd la FRDS qi prezentul Acord.

2.2partene6(ii) autorizeazd PP sd semneze Contractul de finanlare cu OP (in situaJia in care finanlarea

este aprobatd) gi s6-l(i) reprezinte in toate relatiile cu acesta din urm6, in contextul implementdrii

Proiectului.

2.3 pp trebuie sd se consulte regulat cu partenerul(ii) sdi qi sd-i informeze asupra tuturor aspectelor privind

evolufia proiectului. De asemenea, dacd este cazul, va menline legdtura qi va informa Grupul de

iniliativa ...............:...., conform obligaliilor asumate prin Acordul de colaborare semnat cu acesta.

2.4 partenerii trebuie sd implementeze activitAlle cu respectarea celor mai inalte standarde profesionale 9i
etice.

2.5partenerii sunt obligali sirespecte, larAndul lor, toate regulile gi cerinfele Contractului de finantare

a proiectului care va fi semnat de PP, precum qi toate prevederile procedurale gi legale aplicabile

Proiectului.

2.6partenerii sunt de acord catoate deciziile care privesc chestiunile de importanld' hotdr6toare pentru
proiect sd fie adoptate de PP numai dupd consultarea cu toli partenerii gi cu respectatea cadrului

contractual, legal qi procedural care reglementeazd, activitatea de implementare a Proiectului.

3. Responsabilitlfi eenerale
Z.t foli partenerii sunt responsabili de implementarea efectivd gi de luarea tuturor deciziilor ce privesc

implementarea Proiectului, precum qi de monitorizarea deruldrii acestuia.

2.2inacest sens partenerii, separat qi impreunS, au urmdtoarele responsabilitdli :

a) luarea tuturor mdsurilor necesare in vederea realizdrii cofinanldriilcontribufiei, dacd 9i unde

este cazul;

b) organizarea intdlnirilor periodice intre parteneri, asigurarea transparenlei operafiunilor.

2.3 Rolurile qi responsabilitalile concrete ale fiecdrui partener: e

Primaria Municipiului Sacele va derula in cadrul proiectului urmatoarele activitati:

. Managementul proiectului

. Promovarea proiectului

. Organizare campanie de constientizare

. Infiintarea si deschiderea Centrului de Consiliere, Orientare si Mediere in cariera

. Identificarea si inregistparea grupului tinta

. Consilierea, orientarea si medierera in carrera

Asociatia Colors va derula in cadrul proiectului urmatoarele activitati:

. Promovarea proiectului

. Intocmirea studiului privind situatia sociala a tinerilor aflati in situatii de risc

. Furnizarea programelor de formare profesionala si de educatie non formala

4. Conduita partenerilor



3.1Pe toatd perioada valabilitdlii acestui Acord, partenerii se obligd sd respecte prevederile acestui
document, sd adopte un comportament adecvat principiilor statutate in prezentul Acord qi si se ablind
de la orice manifestare care ar putea prejudicia procesul de realizare a Proiectului sau ar intra in
contradicfie cu principiile gi valorile promovate in reglementdrile aplicabile Granturilor SEE 2009 -
2014.

Pdrfile se angajeazd sd respecte gi sd ducb la indeplinire deciziile, solicit6rile gi instrucliunile emise de
OP in scopul realizdrii proiectului.

5. Durata

Prezentul Acord este valabil incheiat in momentul semndrii lui de cdtre tofi partenerii, pe perioada de
implementare a proiectului, pdnd,la data finalizdrii acestuia sau pltnd,la orice altd datd stabilitd de
parteneri in vederea asigurdrii continudrii gi/sau dezvoltdrii activitdlilor dupd incheierea finanldrii.

6. Aspecte financiare

Valoarea el igibi la a proiectului
(fara costuri le neprevazute)

( le i )

Cofinantare ( lei)

Valoarea gestionata de PP 677090 0
Valoare gestionata de P 710580 0

7. Costuri indirecte

Nu sunt solicitate prin proiect costuri indirecte

8. Solutionarea conflictelor

Conflictele vor fi solutionate amiabil

9. Modificarea Acordului de parteneriat
9.1 Modificareaprezentului Acord se face la iniliativa oricdrei pd(i, dar numai cu acordul tuturor parfilor.

9.2in cazul in care pdrlile convin modificarea prezentului Acord, se va incheia un act adifional. Actul
adilional va respecta condiliile de formd gi fond ale prezentului document. in situatia unor modificdri
care pot aduce atingere modului de implementare a Proiectului, aceste modificbri vor fi aduse la
cunoqtin{a OP. '

10. Disnozitii finale-
10.1 In scopul stabilirii unei comunicdri eficiente, fiecare parte a desemnat urmdtoarele persoane de

contact:

A) Pentru Primaria Municipiului Sacele ( PP )
Domnul NISTOR RADU FLOREA
Telefon :0741032225
Fax: 0268273091
E-MAIL: primaia@municipiulsacele.ro

B) Pentru Partener Asociatia Colors (P)
Domnul/doamna POPA CLAUDIA
Telefon: 0745052151
Fax: -
E-MAIL: as colors(g)),ahoo.com

J . Z
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10.2 Prezentul Acord de parteneriat a fost incheiat astdzi.... ..........in 3 ( trei ) exemplare
originale, cdte unul pentru fiecare parte qi unul pentru OP.

Pentru Primaria Municipiului Sacele P
NISTOR RADU FLOREA - PRIMAR
[Semndtura qi qtampila]
Idata]

Pentru partener Asociatia Colors
POPA CLAUDIA _ PREIEDINTE
[Semnitura gi qtampila]
IdataJ

Presedinte de sedinta Primar
Consilier

Ec. ONACA ION D Ec. NISTO

Intocmit
cj. NECULA GETA

n/l
Gr.il/d

(
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CONTRACT DE COMODAT
Anexa nr. 2 Ia H.C.L. nr. 35120.03.201 4

Art. l. PARTILE
Municipiul Sacele prin Primar Ec. NISTOR RADU FLOREA, cu sediul in Mun. Sacele, P-ta Libertatii nr. 17, jud.
Brasov , Cod inregistrare fiscald nr. 4317649 in calitate de COMODANT

Asociatia Colors, cu sediul in localitatea Brasov, str. Miicea cel Bdtrdn nr. 43A bloc 38 sc. A et. lI ap. l2judetul Brasov,
Cod inregistrare fiscald nr. 23843119, reprezentatd de domnul/doamna Presedinte Popa Claudia, in calitate de
COMODATAR

70mp,

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Cedarea, de catre comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinta a urmatorului bun: o sala de clasa in suprafata de

situata in incinta Scolii Gimnazialenr.l, Mun. Sacele, B-dul Brasovului nr. 250, jud. Brasov
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se incheie pe durata derulariiproiectului inbaza H.C.L. nr..............
ArL4. DREPTURI SI OBLIGATII
a) Drepturile comodantului:
- sa ceara rezilierea contractului, in cazul in care comodatarul nu-si respecta obligatiile preva )te in prezentul

contract.
b) Drepturile comodatarul ui
- sa i se asigure de catre comodant folosinta bunului pe toata durata contractului;
c) Obligatiile comodatarului
- sa se ingrijeasca de bunul imprumutat intocmai ca proprietarul acestuia;
- sa foloseasca lucrul potrivit destinatiei sale;
- sa suporte, de la data preluarii bunului, cheltuielile necesare folosintei acestui4 neavand dreptul sa ceara restituirea

acestora de la comodant;
- sa restituie bunul imprumutat la implinirea termenului stipulat in prezentul contract;
Art. 5. RISCURI
Comodatarul va suporta riscul deteriorarii bunului in urmatoarele cazuri'.
- intrebuintarea acestuia contrar destinatiei sale;
- folosirea bunului dupa expirarea termenului convenit de parti prin prezentul contract;
In celelalte cazuri riscul deteriorarii lucrului este suDortat de comodant:

Art. 6. INCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract isi inceteaza efectele in urmatoarele cazuri:
- prin restituirea bunului de catre comodatar inaintea termenului prevazut in contract:
- prin trecerea termenului prevazut in contract;
- prin reziliere, in cazul nerespectarii obligatiilor de catre comodatar; ,

Art.1. FORTA MAJORA
Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor

asumate prin prezentul contract.
Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil oi insurmontabil, aparut dupa

incheierea contractului, care impiedica partile sa-oi execute obligatiile asumate.

Art. 8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Orice litigiu decurgand in legatura cu acest contract, se va solutiona pe cale amiabila.
Prezentul contract s-a incheiat astazi .......in ...... exemplare

COMODANT

Presedinte de sedin
Consi l ier

Ec. ONACA ION

COMODATAR

lntocmit
c. j .  NECULA GETA

/
efttdU
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