ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL BUZIAŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 10
Din 29.07.2016
privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Oraşul Buziaş, prin Consiliul
Local Oraş Buziaş, şi Fundaţia de Ajutor Medical Profilaxis pentru restaurarea ,
reabilitarea si refuncționalizarea clădirii fostului „Centru de Sănătate Buziaş”
(Spitalul Orăşenesc Buziaş), înscrisa în C.F. nr. 401929 , nr. top 1354/2 – Buziaş
Consiliul Local al Oraşului Buziaş, judeţul Timiş ;
Luând în considerare propunerea de colaborare a Fundației de Ajutor Medical
Profilaxis, materializată prin solicitarea înregistrată la Primăria oraș Buziaș cu nr.
10889/11.07.2016
Având în vedere Protocolul de cooperare între Oraşul Buziaş, prin Consiliul Local
Oraş Buziaş, şi Fundaţia de Ajutor Medical Profilaxis, aprobat prin H.C.L. Buziaş nr. 17
din 19.04.2011;
Ținând seama de referatul întocmit de către d-na Dămian Cristina Lavinia – promotor
local în cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Buziaş şi dl. Vlaiconi Valeriu – inspector
superior în cadrul Serviciului investiţii, urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia
mediului din cadrul Primăriei oraş Buziaş, înregistrat cu nr. 11176 / 25.07.2016 ;
Luând în considerare raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local oraş
Buziaş, prin care se acordă aviz favorabil;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1 şi 2 lit. c), alin. 6 lit. a), pct. 3 şi alin. 7 lit.
a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
 În temeiul art.45 alin. 2 lit. f) şi alin. 3, precum şi art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.- Se aprobă Acordul de Parteneriat între Oraşul Buziaş, prin Consiliul Local
Oraş Buziaş, şi Fundaţia de Ajutor Medical Profilaxis, pentru restaurarea , reabilitarea
si refuncționalizarea clădirii „Centru de Sănătate Buziaş” (Spitalul Orăşenesc Buziaş),
monument istoric, cod. TM – II – m – B-21091, înscrisă în C.F. nr. 401929 , nr. top
1354/2 – Buzias, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se împuterniceşte dl. Munteanu Sorin - primar oraşului Buziaş - să
semneze, în numele şi pe seama Consiliul local Buziaş, Acordul de Parteneriat,
prevăzut la art. 1 a prezentei hotărâri.
Art.3.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Buziaş.
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică :
 Instituţiei Prefectului – Judeţ Timiş ;
 Primarului oraşului Buziaş ;
 Fundaţiei de Ajutor Medical Profilaxis;
 Serviciului administraţie publică locală şi Serviciului contabilitate, buget, finanţe,
impozite si taxe din cadrul Primăriei Oraşului Buziaş ;
 Tuturor cetăţenilor, prin afișare la sediul instituţiei și în pagina de internet a
instituţiei.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL
SECRETAR,
OTESCU IOAN VALENTIN
VLADA CRISTINA

ANEXA 1
ACORD DE PARTENERIAT

Cap. 1 Partile Parteneriatului
FUNDATIA DE AJUTOR MEDICAL PROFILAXIS cu sediul in Timisoara str. 1 Decembrie
1918 nr. 106 , jud Timis, CIF 10055348
SI
ORAȘUL BUZIAȘ, prin CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUZIAS , judetul Timis,
Cap. 2 Obiectul Parteneriatului
Colaborarea în vederea elaborarii, depunerii pentru finantare si implementarii proiectului de
restaurare, reabilitare si refunctionalizarea cladirii Spitalui Orasenesc Buzias, monument istoric,
cod TM-II-m-B-21091, in vederea realizarii unui Centru de Recuperare Cardiovasculara si
Neurologica, cu pastrarea functiunii de UPU.
Solicitarea de Finantare va fi facuta pentru POR 2014-2020, masura 5.1, dar va putea face
obiectul altor solicitari de finantare similare daca partile vor conveni aceasta.
Cap.3 Obligatiile partilor
FUNDATIA DE AJUTOR MEDICAL PROFILAXIS
-elaboreaza proiectul tehnic pentru restaurarea, reabilitarea si refunctionalizarea cladirii
monument istoric a Spitalului Orasenesc Buzias pentru realizarea unui Centru de Recuperare
Cardiovasculara si Neurologica cu pastrarea functiunii UPU
-elaboreaza proiectul narativ conform Ghidului Solicitantului, pentru sustinerea cererii de
finantare
-participa la implementarea proiectului narativ
-asigura dotarea cu ehipamente medicale a cladirii de tip spitalicesc in vederea functiunii si
functionarii acesteia in scopul stabilit impreuna cu partenerul
- presteaza servicii medicale specializate, cu personal specializat si echipamente de tip clasic si
de telemedicina, in spatiul aferent din cladirea Spitalul Orasenesc Buzias, pentru si pe teritoriul
administrat de autoritatea publica locala partenera, conform unui program stabilit de comun
acord.
- colaboreaza cu medicii de familie din arealul administrativ al Consiliului Local partener, pentru
o mai buna gestiune a cazurilor cronice dar si a celor in faza acuta.
- activitatea se va desfasura fara titlu oneros, pentru persoanele dezavantajate sau anumite
cazuri semnalate, astfel cum s-au desfăsurat anterior raporturile între părți.
ORAȘUL BUZIAȘ , CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUZIAS
Va avea rolul de lider de proiect, va fi deponentul proiectului catre organismul de finanțare.
Va prelua documentatiile puse la dispozitie de partenerul Fundatia de Ajutor Medical Profilaxis,
partile fiind in permanenta comunicare si documentele fiind supuse acordului etapizat prealabil.
Va sustine cofinantarea necesara pentru depunerea, jurizarea si desfasurarea proiectului de
restaurare, reabilitare si refunctionalizarea cladirii .
Face cunoscute catre Fundatia de Ajutor medical Profilaxis cazurile sociale, cazurile de pacienti
cronici neasigurati, care, in virtutea colaborarii sa poata beneficia de suport in ingrijirea
medicala necesara.
În cazul câștigării proiectului, la recepția lucrărilor, părțile vor stabili modalitatea contractuală de
utilizare a spațiului și condițiile stabilite în conformitate cu Protocolul de colaborare aprobat prin
H.C.L. Buziaș nr. 17.19.04.2011.
Cap.4 Dispozitii finale
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La finalul proiectului cele doua semnatare vor întocmi împreuna un raport din care sa rezulte
eficienta activitatii de colaborare, raport care va putea fi folosit pentru continuarea acestui
proiect pe scara mult mai larga.
Acordul va intra în vigoare la semnarea lui de către parti. Se semneaza în doua exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte.

FUNDATIA DE AJUTOR MEDICAL PROFILAXIS
DR. MUSTA VIRGIL, PRESEDINTE

ORAȘUL BUZIAȘ
CONSILIUL LOCAL
MUNTEANU SORIN – PRIMAR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
OTESCU IOAN VALENTIN
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