
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 

 H O T Ă R Â R E A  nr.  22/2022 

privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T ORAȘUL GEOAGIU şi ASOCIAŢIA 

„SALVITAL” Hunedoara 

 CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU; 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al primarului oraşului Geoagiu nr. 24/15.02.2022  prin 

care se propune aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T ORAȘUL GEOAGIU şi ASOCIAŢIA 

„SALVITAL” Hunedoara, raportul de specialitate al Compartimentul Juridic și Executări Silite nr. 

24/15.02.2022, precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 44/23.02.2022, 

58/23.02.2022 și 72/23.02.2022.  

Văzând adresele înregistrate la Primăria Orașului Geoagiu sub nr. 208/12.01.2022, 

811/08.02.2022  și 842/09.02.2022 prin care Asociaţia „Salvital” Hunedoara solicită încheierea unui 

Acord de parteneriat.  

În conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 , cap. I , pct. 8 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, şi ale art. 92 (1) lit. t), art. 93, alin. (9), art. 96, art. 100 alin.(1),  din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

art. 46 , alin.(1), lit. a , lit. f din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;  

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2), lit. ”d”,  alin. 7, lit. ”f” și  art. 139 alin. (1)  din  OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Se aprobă acordul de parteneriat între U.A.T ORAȘUL GEOAGIU şi ASOCIAŢIA 

„SALVITAL” Hunedoara, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Se aprobă contribuţia financiară anuală a ORAȘUL GEOAGIU de 3 lei/locuitor la 

ASOCIAŢIA „SALVITAL” Hunedoara.  

Art. 3 Plata contribuţiei anuale prevăzută la art. 2 se va face pentru numărul de locuitori ai 

ORAȘUL GEOAGIU, comunicat oficial de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara.  

Art. 4 Se împuterniceşte domnul Cărăguț Vasile, primarul Orașului Geoagiu să semneze 

Acordul de parteneriat.  

Art. 5 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu;  

- Asociaţiei „SALVITAL” Hunedoara;   

- Biroului Buget Financiar; 

- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

  

Geoagiu, 28.02.2022  
Preşedinte de  şedinţă                                                                         Contrasemnează  

Urșica Rodica Liliana                                                         Secretar General                                                                                                                 

                                                                                                            jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  11  voturi   „pentru”,  0  „împotrivă” şi 4 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:15, cvorum necesar: 8 



        Anexa nr. 1 LA HCL 22/2022 

 

ASOCIAŢIA “SALVITAL” HUNEDOARA                                            ORAȘUL GEOAGIU 

NR. ............./.................2022                                                                  NR………./……………2022 

 

                                                          ACORD  DE  PARTENERIAT 

CADRUL GENERAL 

     Acordul se încheie în vederea asigurării cadrului necesar pentru realizarea scopului Asociaţiei 

Salvital Hunedoara şi reglementează activitățile desfășurate și modalitatea de susţinere financiară a 

acesteia, având ca temei legal Statutul Asociaţiei Salvital Hunedoara, cu modificările şi completările 

ulterioare și Hotărârea Consiliului local al Orașului Geoagiu nr. …/2022;   

     De asemenea, prin acest acord se urmărește întărirea parteneriatului cu autoritățile publice locale, 

precum şi cu comunitatea în vederea îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor, promovarea demnităţii şi 

asigurarea dreptului acestora  la dezvoltare şi la o viaţă sănătoasă. 

ART. I  PĂRŢILE ACORDULUI  

 1. Asociaţia Salvital Hunedoara cu sediul în Deva, Calea Zarandului nr. 59, judeţul Hunedoara , cod 

de identificare fiscală 17621029, cont  nr. RO 98 BRMA 0220 0220 1150 0000, deschis la Banca 

Românească, sucursala Deva, reprezentată legal de domnul  Mărginean Petru  în calitate de  Preşedinte 

– Director, tel/fax 0254.232410. 

2. UAT ORAȘUL GEOAGIU, cu sediul în GEOAGIU, str. Calea  Romanilor,  nr. 141, jud. 

Hunedoara, Cod de identificare fiscala 5742426, cont  nr. RO43 TREZ 24A5 1010 3203 030X, deschis 

la TREZORERIA ORĂȘTIE,  tel. 0254 248 880, fax 0254 248 881, reprezentat prin domnul 

CĂRĂGUȚ VASILE, în calitate de primar. 

  au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat 

ART. II. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 

Obiectul acordului de parteneriat îl reprezintă: 

a) Desfășurarea activităților de evaluare a stării de sănătate pentru locuitorii din unitatea 

administrativ-teritorială Orașul Geoagiu prin sistemul de telemedicină și teleconsultații, efectuând 

următoarele consultații, respectiv, măsurare glicemie, măsurare temperatură, măsurare tensiune 

arterială, efectuare spirometrie (identificare probleme pulmonare), efectuare electrocardiogramă EKG 

(identificare probleme cardio), efectuare INR  (probă din sânge pentru persoanele care au tratament cu 

anticoagulante). Activitatea se va organiza și desfășura trimestrial, respectiv în luna martie 2022, iunie 

2022, septembrie 2022 și ianuarie 2023, câte două zile în fiecare din aceste luni, în localitățile stabilite 

de către Primăria Orașului Geoagiu. 

 

b) Finanțarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi dezvoltare a Asociaţiei Salvital Hunedoara 

prin contribuția anuală, în cuantum  de 3 lei/locuitor/an a unităţii administrativ-teritoriale. 

Contribuția se va calcula în funcție de numărul de locuitori  de la data de 1 iulie a anului 2021,  

comunicat oficial de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara. 



      ART. III  DURATA ACORDULUI  

  Prezentul acord se încheie pe o perioadă de un an şi va intra în vigoare începând cu data de 1 martie 

2022. 

 ART. IV.  DREPTURILE ȘI  OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

(1) Drepturile și obligaţiile unităţii administrativ-teritoriale 

a) are dreptul să solicite desfășurarea activităților de evaluare a stării de sănătate pentru locuitorii din 

unitatea administrativ-teritorială Orașul Geoagiu prin sistemul de telemedicină și teleconsultații, 

respectiv a consultațiilor prevăzute la obiectul acordului de parteneriat și să participe la activitățile 

desfășurate de partener; 

b) are obligația să susţină finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi dezvoltare a Asociaţiei 

Salvital Hunedoara conform prevederilor prezentului acord de parteneriat; 

c) are obligația să includă în bugetul propriu suma care face obiectul prezentului acord de parteneriat și 

să vireze suma în contul asociației RO  87BTRL02201205G13071XX deschis la Banca Transilvania 

sucursala Deva, trimestrial, până la data de 10 ale primei luni din fiecare trimestru, respectiv în luna 

martie 2022, luna iunie 2022, luna septembrie 2022 și ianuarie 2023; 

d) are obligația să nu diminueze contribuția aprobată, să nu solicite returnarea sumelor virate în contul 

asociaţiei; 

e) are obligația să comunice partenerului localitățile în care se vor desfășura activitățile și să asigure 

spațiul necesar. 

  

(2)  Drepturile și obligaţiile  Asociaţiei Salvital Hunedoara 
a) are dreptul să solicite virarea sumelor conform acordului de parteneriat; 

b) are obligația să desfășoare activităților de evaluare a stării de sănătate pentru locuitorii din unitatea 

administrativ-teritorială Orașul Geoagiu prin sistemul de telemedicină și teleconsultații, efectuând 

consultațiile prevăzute la obiectul acordului de parteneriat; 

  c)  are obligația să asigure coordonarea activităților desfășurate; 

    d) are obligația să redacteze un proces-verbal după fiecare activitate desfășurată pe care să îl semneze 

împreună cu partenerul. 

 

(3) Obligații comune 

     a) să-şi promoveze reciproc imaginea în cadrul activităţilor desfăşurate; 

     b) să păstreze confidenţialitatea asupra datelor furnizate între parteneri; 

     c) nici una din părţi nu are dreptul să iniţieze activităţi sau acţiuni care implică responsabilităţi 

pentru cealaltă parte fără acordul acesteia. 

          

        ART.V . FORȚA MAJORĂ 

            a)  Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu 

întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract. 

       b) Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și 

insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile 

asumate. 

       c) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, in termen de  5 zile 

producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitării consecințelor lui. 

 d) Dacă în termen de 15 zile, de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul 

să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-

interese. 

  

 ART.VI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI 

   În accepțiunea părților acordului, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 

îndeplinită dacă va fi transmisă prin orice mijloc de comunicare telefon, fax, e-mail, postă. 



 

ART. VII. CLAUZE SPECIFICE  
a) Părţile sunt pe deplin responsabile de obligaţiile asumate prin prezentul acord de parteneriat; 

b) Prezentul acord de parteneriat se poate modifica sau completa prin act adițional încheiat între părți; 

c)  Prezentul acord de parteneriat poate înceta numai prin acordul scris al ambelor părţi semnatare. 

Încetarea nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante; 

d) Eventualele litigii în legătură cu prezentul acord de parteneriat se vor soluţiona pe cale amiabilă sau de 

către instanţa de judecată competentă de la sediul asociației. 

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte, la data de …….februarie 2022. 

  

       ASOCIAȚIA SALVITAL HUNEDOARA                                        UAT GEOAGIU 

 

                    Președinte-director,              Primar, 

                      Mărginean Petru         Cărăguț Vasile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geoagiu, 28.02.2022  

 
Preşedinte de  şedinţă                                                                         Contrasemnează  

Urșica Rodica Liliana                                                         Secretar General                                                                                                                 

                                                                                                            jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  11  voturi   „pentru”,  0  „împotrivă” şi 4 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:15, cvorum necesar: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


