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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Oraşul Valea lui Mihai şi

Asociaţia REKAB din oraşul Valea lui Mihai, str. Zrinyi Miklos nr.6

Consiliul Local al oraşului  Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr. 2235/22 aprilie 2016 prin

care se propune aprobarea încheierii unei Convenţii de colaborare între Oraşul Valea lui
Mihai şi Asociaţia REKAB din oraşul Valea lui Mihai, str. Zrinyi Miklos nr.6 şi Raportul
de specialitate al Secretarului Oraşului Valea lui Mihai, nr.2234/22 aprilie 2016,

- prevederile art.112 alin. (3) lit. q din Legea asistenţei sociale, nr.292/2011 şi
ale art. 113, 114 şi 118 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului – republicată,

- prevederile art.12 alin. (1) şi alin. (3), art.14 şi art.28 din O.G. nr.68/2003
privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza art.36 alin. (2) lit. d. şi e, alin. (6) lit. a pct.2, alin. (7) lit. a, art.45 alin.
(2) lit. f şi ale art. art. 115 alin.(1) lit. b din Legea administrației publice locale, nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1: Se aprobă  încheierea Convenţiei de colaborare între Oraşul Valea lui
Mihai şi Asociaţia REKAB cu sediul în oraşul Valea lui Mihai, str. Zrinyi Miklos nr.6,
furnizor de servicii sociale acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, autorizat să acorde servicii sociale, conform Anexei, care face parte integrantă
din prezenta, sub formă de hotărâre.
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Art.2: Se împuterniceşte Primarul Oraşului Valea lui Mihai, dl. Nyakó Iozsef să
semneze Convenţia de colaborare.

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează
Compartimentul de asistenţă socială din aparatul de specialitate al Primarului Oraşului
Valea lui Mihai.

Art.4: Prezenta se comunică cu:
 Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor
 Primarul Oraşului Valea lui Mihai
 Compartimentul de asistenţă socială din aparatul de specialitate al

Primarului Oraşului Valea lui Mihai
 Asociaţia REKAB
 se publică pe site-ul www.valealuimihai.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
Szilagyi Attila SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.34 din 29 aprilie 2016
Hotărârea a fost adoptată cu: - 16 voturi PENTRU

- 0  voturi ÎMPOTRIVĂ
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI Anexa
VALEA LUI MIHAI la Hotărârea nr.34 din 29 aprilie 2016

CONVENŢIE DE COLABORARE

Încheiată azi __________________________ între:

1. Oraşul Valea lui Mihai, cu sediul în Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei nr.2,
judeţul Bihor, legal reprezentat prin dl. Nyakó Iozsef în calitate de Primar al Oraşului
Valea lui Mihai,

Şi
2. Asociaţia REKAB cu sediul în oraşul Valea lui Mihai, str. Zrinyi Miklos nr.6,

furnizor de servicii sociale acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, autorizat să acorde servicii sociale, reprezentată de Szabó Timea-Mária – în
calitate de coordonator.

I. OBIECTUL CONVENŢIEI:

- Colaborarea între cele două părţi în vederea contribuirii la activitatea
umanitară, caritativ social-culturală desfăşurată în interesul şi beneficiul copiilor
defavorizaţi, inclusiv rromi.

- Încheierea de parteneriate în vederea accesării de fonduri nerambursabile în
domeniul asistenţei sociale.

II. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Asociaţia REKAB
a. Colaborarea cu personalul compartimentului de asistenţă socială din aparatul

de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, în vederea identificării copiilor
defavorizaţi.

b. Sprijin acordat copiilor defavorizaţi, inclusiv rromi, prin organizarea de
cursuri de pregătire sub supravegherea unor pedagogi, precum şi susţinerea de activităţi
colective, jocuri distractive, pentru a impregna spiritul de echipă. În baza Hotărârii
Adunării Generale a Asociaţiei Rekab din 28 aprilie 2016, s-a hotărât ca activitatea de
after-school să se promoveze prin extinderea activităţilor corespunzătoare unui centru de zi
pentru care se va obţine licenţierea în termen de 60 de zile de la adoptarea hotărârii.

c. Organizarea de tabere, cursuri, seminarii şi conferinţe pentru sprijinirea
tinerilor aflaţi în dificultate în scopul pregătirii lor în vederea asumării unui rol social în
familie şi societate.

d. Organizarea de cursuri de alfabetizare în colaborare cu instituţiile abilitate
pentru eradicarea analfabetismului, precum şi cursuri de informare a tinerilor privind
pericolul la care se expun prin consumul de alcool sau droguri şi bolile la care sunt expuşi
datorită relaţiilor sexuale extraconjugale
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e. Înfiinţarea de cantină socială pentru familii cu venituri mici, persoane
defavorizate, copii de rromi şi defavorizaţi, etc.

f. Organizarea de activităţi culturale, sportive, muzicale şi de îndeletniciri
manuale pentru dezvoltarea capacităţii intelectuale ale copiilor şi tinerilor.

g. Obţinerea tuturor avizelor necesare pentru funcţionarea ca furnizor de servicii
sociale în termen de 12 luni de la data încheierii prezentei convenţii.

Oraşul Valea lui Mihai, prin compartimentul de asistenţă socială:
a. Colaborarea cu specialiştii Asociaţiei pentru identificarea copiilor şi tinerilor

aflaţi în dificultate.
b. Colaborarea cu specialiştii Asociaţiei în vederea realizării planurilor de

intervenţie pentru copiii aflaţi în dificultate
c. Colaborarea în derularea programelor culturale, sportive, muzicale organizate

de Asociaţie.
d. Colaborarea, în limita posibilităţilor logistice din dotare, în sprijinirea a. în

sprijinirea derulării în condiţii optime a acţiunilor educative, sociale, cultural-artistice.
III. Durata convenţiei: Convenţia de colaborare se încheie pe perioada

valabilităţii Certificatului de acreditare şi a autorizării de acordare de servicii sociale de
către furnizorul ASOCIAŢIA REKAB, începând cu data semnării acestei Convenţii de
către ambele părţi.

IV. Încetarea Convenţiei:
a. prin acordul părţilor
b. la încetarea activităţii specifice a părţilor
c. prin denunţarea motivată a acesteia de către una dintre părţi în condiţiile

legii, ca urmare a nerespectării prezentei convenţii de către cealaltă parte.
Oricare dintre părţile semnatare poate solicita încetarea parteneriatului printr-o

notificare scrisă cu cel puţin 30 zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea convenţiei
(parteneriatului).

V. Dispoziţii finale:
Orice modificare a prezentei convenţii se va realiza prin act adiţional cu acordul

părţilor
Prezenta convenţie se încheie în două exemplare originale, identice, câte un

exemplar pentru fiecare parte.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
Szilagyi Attila SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria


