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                                                               HOTĂRÂREA NR. 23                                                          
                                                                    din 09.02.2018                                  

privind aprobarea încheierii unui act adițional la  Convenția de parteneriat  cu Fundația 
Creștină Diakonia 

 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de 09 
februarie 2018; 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 1791/2018 a Primarului oraşului Șimleu Silvaniei, 
Raportul de specialitate nr.1792/2018 al Secretarului delegat Avizul Comisiei pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură, Avizul Comisiei pentru 
activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie pentru copii, 
tineret şi sport și Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor  ale  Consiliului Local; 
  În baza prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările 
ulterioare, OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, Legii nr. 272/2004  privind protectia si promovarea drepturilor copilului, 
republicată, HCL nr. 95/2015  şi ale art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.1 și 2, art.36 alin.2 lit.e, alin.7 lit.a din 
Legea nr.215/2001; 
 În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
                            HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art.1. Se aprobă  încheierea unui act adițional la Convenția de parteneriat cu Fundația Creștină 
Diakonia, înregistrată sub nr. 17233/31.12.2015,  conform anexei la prezenta hotărâre. 
           Art.2. Se împuternicește Primarul orașului Șimleu Silvaniei, dl. SEPTIMIU-CĂTĂLIN ȚURCAȘ, să 
încheie și să semneze cu Fundația Creștină Diakonia actul adițional la Convenția de parteneriat, prevăzut 
în anexa la prezenta hotărâre. 
 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr.544/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei, Compartimentul servicii și prestații sociale, autoritate tutelară și Direcția Economică. 
  Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
-Prefectul Judeţului Sălaj; 

                        -Direcția Economică;  
                        -Compartimentul servicii și prestații sociale, autoritate tutelară; 
  -Fundația Creștină Diakonia; 
                        -dosar hotărâri. 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                       OPREA MIHAI                                                                 SECRETAR DELEGAT,  
                                                  ALINA-MARIANA PETHO 
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                                                           ACT ADIȚIONAL 
                                LA CONVENȚIA DE PARTENERIAT NR. 17233/31.02.2015 

 

 

 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE: 
 

 1.1. ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI,  cu sediul în localitatea Șimleu Silvaniei, str. 
Libertății nr.3, județul Sălaj, tel: 0260-678622, fax: 0260-6679220, cod fiscal: 4566658, 
reprezentat prin dl. SEPTIMIU-CĂTĂLIN ȚURCAȘ, având funcţia de PRIMAR, pe de o parte 
și  
         1.2. FUNDAŢIA CREŞTINĂ DIAKONIA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Zambilei nr. 7, tel. 
0264-441971,cod unic de înregistrare: 13817694, cont bancar RO15BTRL01301205F20060XX 
deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca, reprezentată de dl. Sarosi Arthur, în calitate de 
director executiv, pe de altă parte. 
au convenit să încheie prezentul act adiţional la convenţia de parteneriat nr. 17233/31.12.2015, 
convenind asupra următoarelor clauze:  
 
 I. La punctul 4.1 ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI se obligă, se modifică și va avem 
următorul cuprins :  
  
 - să pună la dispoziţie prestatorului numele şi adresa persoanelor pentru care şi cu acordul 
cărora se solicită prestarea serviciilor  sociale; 
 - să identifice la nivelul localității problemele sociale; 
 - să pună la dispoziția Fundației Creștine Diakonia spațiul pentru desfășurarea proiectului și 
să asigure finanțarea utilităților (curent, apă, încălzire, canalizare, salubritate, internet); 
 - să finanţeze Fundaţia Creştină Diakonia, începând din luna ianuarie 2018, pentru fiecare 
lună de activitate cu excepția perioadelor de vacanță, cu suma de 2.600 lei/30 de copii,  
reprezentând cofinanțarea proiectului, sumă ce va fi prevăzută şi aprobată în bugetul local pentru 
activitățile de tip școală după școală, conform H.C.L. nr. 23/2018; 
 - să deconteze suma de 2600 lei pe bază de documente justificative depuse pe lună de 
activitate de Fundația Creștină Diakonia.  
 - să contribuie la dezvoltarea unor strategii de dezvoltare de servicii sociale şi socio-
medicale; 
 - să participe semestrial la şedinţe de evaluare împreună cu partenerul. 
 

 II. La punctul 4.2 FUNDAŢIA CREŞTINĂ DIAKONIA se obligă, se modifică și va avem 
următorul cuprins : 
 

      - să asigure programul tip afterschool pentru două grupe a 15  copii romi și din alte categorii 
vulnerabile și cu probleme sociale, cu risc de abandon școlar, provenind din familii foarte sărace 

http://www.simleusilvaniei.ro/
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și/sau dezorganizate, astfel: o grupă de 15 copii la Școala Gimnazială ”Bathory Istvan” și o grupă 
de 15 copii la Școala Gimnazială ”Silvania”; 
 - să asigure rechizite și hrană pentru copiii din cadrul programului; 
 - să asigure dotarea serviciului, conform standardelor de calitate ale programului; 
           - să contribuie la finanţarea cheltuielilor de administrare şi a cheltuielilor curente; 
     - să asigure angajarea personalului pe baza propunerilor făcute de conducerea Școlii 
Gimnaziale ”Bathory Istvan” și a Școlii Gimnaziale ”Silvania”, respectiv 2 cadre didactice cu normă 
parțială de 5 ore/zi; 
 - să asigure formarea şi perfecţionarea personalului angajat;  
 - 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 Orașul Șimleu 
Silvaniei; 
 - să depună documente justificative pentru decontarea cheltuielilor efectuate în cadrul 
programului, pe lună de activitate cu excepția perioadelor de vacanță;  
 - să participe semestrial la şedinţe de evaluare împreună cu partenerul. 
 

 III. Celelalte clauze ale convenției de parteneriat rămân neschimbate. 
 

 Prezentul act adiționat a fost încheiat și semnat în două exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte, ambele cu aceeași forță juridică. 
 
 

 

                   ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI,                               FUNDAȚIA CREȘTINĂ DIAKONIA 
 
                                PRIMAR                                                           DIIRECTOR EXECUTIV,                
                SEPTIMIU-CĂTĂLIN ŢURCAŞ                                                SAROSI ARTHUR    
  
                         
 
                                         
                      VIZAT PENTRU LEGALITATE                                                                                                 
                          SECRETAR DELEGAT,                                                 
                        ALINA-MARIANA PETHO 
    
 
 
                     VIZAT CONTROL FINANCIAR                     
                                    PREVENTIV  
                           DIRECTOR EXECUTIV,  


