ANEXĂ
la H.C.L. S6 Nr. ________ / ___________

ACORD DE PARTENERIAT
În baza prevederilor Protocolului de Cooperare în domeniul incluziunii sociale
dintre Guvernul României şi Patriarhia Română, semnat la data de 2 octombrie 2007, a
solicitării aprobării de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti privind aprobarea
cooperării dintre Consiliul Local Sector 6 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6 cu Asociaţia Diaconia – Filiala Sector 6 (C.G.M.B.-D.G.A.S.
nr. 2165/16.07.2015), a Legii 292/2011 a asistenţei sociale şi a Legii 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucureşti,
denumită pe scurt DGASPC 6, cu sediul în Bucureşti, str. Cernişoara nr.38-40, sector 6,
cod fiscal nr. 17300924, cont virament nr. RO39TREZ70624680220xxxxx, deschis la
Trezoreria Sector 6 Bucureşti, reprezentată prin domnul Marius Lăcătuş, în calitate de
Director General şi doamna Gabriela Schmutzer în calitate de Director General Adjunct.
şi
Asociaţia Diaconia – Filiala Sector 6, cu sediul în strada Mânăstirea Văratic, nr. 1-5,
sector 6, reprezentată de către Preot Costel Burlacu, în calitate de preşedinte al Consiliului
Director;
au convenit cu privire la:
I. SCOPUL ACORDULUI:
Parteneriatul se realizează în scopul reglementării acţiunilor de cooperare între
părţile semnatare, potrivit competenţelor stabilite în documentele de organizare şi
funcţionare ale acestora, precum şi a dispoziţiilor legale cu incidenţă asupra activităţilor pe
care partenerii le vor derula în cadrul prezentului acord de parteneriat.
II. OBIECTUL ACORDULUI:
Colaborarea între cei doi parteneri în vederea realizării şi funcţionării proiectului
Banca Locală de Alimente Sector 6 (BLAS 6).
III. DURATA ACORDULUI
Prezentul acord de parteneriat se încheie pe o durată de 25 ani.
În cazul în care nici unul dintre parteneri nu notifică celeilalte părţi intenţia de
încetare a valabilităţii sale, înaintea expirării perioadei pentru care a fost încheiat,
prezentul acord se prelungeşte automat pentru noi perioade de câte un an.
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IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6:
1. Realizează activităţile specifice de asistenţă socială a grupului ţintă implicat în proiect,
precum şi selecţia şi salarizarea personalului, precum şi asigurarea finanţării proiectului în
conformitate cu normele în vigoare în domeniul asistenţei sociale;
2. Asigură controlul calităţii lucrărilor de construcţie prin personal atestat - diriginte de
şantier;
3. Realizează activităţi de asistenţă socială specifice proiectului Banca Locală de Alimente
Sector 6;
4. Contribuie la promovarea proiectului şi la atragerea de noi parteneri şi surse de finanţare
din fonduri private şi publice;
5. Păstrează destinaţia imobilului construit prin prezentul parteneriat pentru o perioadă de
cel puţin 25 ani de la finalizarea construcţiei, orice modificare în privinţa serviciilor sau a
destinaţiei imobilului fiind efectuată cu acordul Consiliului Local Sector 6, la propunerea
motivată a DGASPC sector 6.
Asociaţia Diaconia – Filiala Sector 6:
1. Pune la dispoziţia proiectului terenul necesar pentru realizarea construcţiei imobilului
Băncii Locale de Alimente Sector 6 în suprafață de 5117 m.p.- 5079 m.p., suprafață
măsurată, nr. Cadastral 226574, situat în București, Calea Giulești nr. 236, Sector 6;
2. Păstrează destinaţia imobilului construit prin prezentul parteneriat pentru o perioadă de
cel puţin 25 ani de la finalizarea construcţiei, orice modificare în privinţa serviciilor sau a
destinaţiei imobilului fiind efectuată cu acordul Consiliului Local Sector 6, la propunerea
motivată a DGASPC sector 6;
3. Acordă sprijin în vederea bunei desfăşurări a activităţilor desfăşurate în proiectul BLAS
6;
4. Contribuie la promovarea proiectului şi la atragerea de noi parteneri şi surse de finanţare
din fonduri private şi publice.

V. DREPTURI
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului:
1. Desemnează un număr de 3 membri ai Comitetului de Administrare a BLAS 6;
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2. DGASPC sector 6 are dreptul de administrare (folosire) a imobilului şi terenului pe o
perioadă de 25 ani de la finalizarea construcţiei;
3. Asigură coordonarea şi administrarea BLAS 6 în parteneriat cu Asociaţia Diaconia –
Filiala Sector 6.
Asociaţia Diaconia – Filiala Sector 6:
1. Desemnează 3 membri în Comitetul de Administrare a BLAS 6;
2. Asigură coordonarea şi administrarea BLAS 6 în parteneriat cu DGASPC sector 6.
VI. PROPRIETATEA
1. Părţile au obligaţia să păstreze destinaţia imobilului construit prin prezentul parteneriat
pentru o perioadă de cel puţin 25 ani de la finalizarea construcţiei, orice modificare în
privinţa serviciilor sau a destinaţiei imobilului fiind efectuată cu acordul Consiliului Local
Sector 6, la propunerea motivată a DGASPC sector 6;
2. Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor
achiziţionate, la locul de desfăşurare a proiectului BLAS 6 şi exclusiv în scopul pentru
care au fost achiziţionate.
VII. ÎNCETAREA ACORDULUI
Prezentul acord încetează:
a) prin acordul de voinţă al părţilor;
b) prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părţi, cu acordul Consilului Local
Sector 6;
c) la data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care nici unul dintre
parteneri nu notifică celeilalte părţi intenţia de încetare a valabilităţii sale, înaintea expirării
perioadei pentru care a fost încheiat.

VIII. MODIFICAREA ACORDULUI
Modificarea prezentului acord poate fi făcută prin act adiţional, cu acordul ambelor
părţi şi aprobarea Consiliului Local Sector 6.
IX. LITIGII
În caz de litigiu părţile vor încerca soluţionarea acestuia în mod amiabil.
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X. DISPOZIŢII FINALE
Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să
fie transmisă în scris.
Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
Prezentul acord de parteneriat a fost întocmit în două exemplare în original, câte
unul pentru fiecare parte.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 6

Asociaţia Diaconia – Filiala Sector 6

MARIUS LĂCĂTUŞ
Director general

Preot COSTEL BURLACU
Preşedinte

GABRIELA SCHMUTZER
Director general adjunct

ALINA LOREDANA SIMION
Director general adjunct

NICOLAE GORUNESCU
Director executiv

Avizat
Serviciul Juridic - Contencios

DIRECTOR GENERAL,
MARIUSLĂCĂTUȘ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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