
ANEXĂ LA HCL NR. 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA 

905600, Str. Decebal, nr.35, 
tel 0241/812.300, fax 0241/810.619 
e-mail: office@primaria-medgidia.ro 

primaria-medgidia.ro 

PROTOCOL DE COLABORARE 
Nr. I 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:

lG I - - -

e 
MUNICIPIUL MEDGIDIA cu sediul în strada Decebal nr. 35, telefon/fax 
0241.812300/0241.810619, cod fiscal 4301456, având cont deschis la Trezoreria Municipiului 
Medgidia RO09TREZ24A5101032XXXXXX, reprezentat prin primar Valentin VRABIE, în 
calitate de FINANŢATOR, pe de o parte 

şi 

............................. , cu sediul situat în ................. , str ............. nr ......... , bl. ..... et.. .... , ap ...... , judeţul 
Constanţa, ..... , acreditată ca furnizor de servicii sociale cu ................. , reprezentată de d-na/ dl 
............... administrator, în calitate de BENEFICIAR, pe de alta parte 

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art.1. Prezentul Protocol are ca obiect finanţarea acordată de către Municipiul Medgidia pentru 

III. BUGETUL PROTOCOLULUI

Art.l. Bugetul proiectului este de ............... plata se va face lunar în baza facturii/facturilor emise, 
însoţite de documente justificative care să ateste activităţile efectuate conform bugetului detaliat ( 
anexa 1 ), fără a depăşi suma menţionată anterior. 
Art.2. Beneficiarului îi va fi acordată finanţarea din fondurile alocate cuprinse în bugetul local. 

IV. DURATA PROTOCOLULUI

Art.1. Prezentul protocol de colaborare se încheie pe o perioadă de .............. şi intră în vigoare cu 
data semnării de către ambele părţi. 



Art.2. Părţile pot aduce modificări şi completări ce se dovedesc a fi necesare pe parcursul derulării 
acestuia numai printr-un act adiţional. 

V. OBLIGAŢIILEPĂRŢILOR:

Art.1 Obligatii comune ale Părtilor:

a) să asigure confidenţialitatea datelor pe care şi le fumizează reciproc;

b) să comunice şi să coopereze în ceea ce priveşte informarea privind modificările legislative în
domeniu în cursul derulării prezentului protocol.

Art. 2 Obligatiile Finantatorului: 

a) se obligă să sprijine financiar ............................... . 

b) să se asigure că a îndeplinit toate prevederile legale aplicabile în calitatea sa de autoritate publică
prealabil încheierii Protocolului, astfel încât acesta să fie valabil;

c) Finanţatorul nu va condiţiona sau nu va influenţa activitatea Beneficiarului în domeniul pentru
care acordă sprijin.

Art.3. Obligatiile Beneficiarului: 

a) să funcţioneze conform Ordinului nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate
pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

b) se obligă să utilizeze suma de bani care face obiectul finanţării numai pentru atingerea scopului
specificat in prezentul protocol.

c) să respecte standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi 
pentru copii şi tineri în situaţii de risc.

d) să deruleze activităţi şi să acorde servicii conform graficului de activităţii al proiectului.

e) să facă cunoscut acest protocol comunităţii, mass-media, altor părţi;

f) să răspundă solicitărilor Finanţatorului cu privire la informaţiile ş1 documentele necesare
co laborarii.

g) să obţină toate autorizaţiile şi avizele obligatorii prevăzute de legislaţia în vigoare pentru
desfăşurarea activităţii proprii (DSP, PSI, Licenta de functionare);

VI. PREVEDERI DIVERSE

Art.1. Niciuna dintre prevederile Protocolului nu poate fi interpretată ca instituind obligaţia 
Beneficiarului de a presta un serviciu sau de a efectua vreo altă prestaţie în favoarea Finanţatorului 
ori a unei terţe persoane în schimbul obiectului Protocolului. 
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VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI

Art.I. În accepţiunea părţilor, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevazut în partea introductivă a prezentului 
Protocol. 

Art.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare 
recomandată, cu confirmare de primire si se consideră primită de destinatar la data menţionată de 
oficiul poştal primitor pentru această confirmare. 

Art.3. Notificările verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre părţi, daca nu sunt confirmate, 
prin intermediul modalităţii prezentate anterior. 

VIII. LITIGII

Art.I. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului Protocol sau 
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 
reprezentanţii lor. 

Art.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 
instanţelor judecătoreşti competente. 

IX. CLAUZE FINALE

Art.I. Prezentul Protocol încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe 
judecătoreşti în cazul când una dintre părţi 

în termen de 15 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a 
executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile care îi revin şi nu a 
remediat acest lucru; 

prin acordul părţilor; 
. . pnn expuare.

Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat astăzi ............... , în 2( două) exemplare originale, 
câte un exemplar pentru fiecare parte. 

FINANŢATOR BENEFICIAR 
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