
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 
 

HOTARAREA NR. 18 DIN 14.04.2020 
HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea încheierii  Acordului de parteneriat între comuna Sinca şi 
Spitalul municipal “Dr. Aurel Tulbure din Făgăraş “ 

 Consiliul Local Sinca, întrunit în şedinţa extraordinara, din data de 14.04.2020; 
Luând în discuţie adresa nr 30361/30.03.2020 transmisă de către Municipiul Făgăraş  prin 

care se solicită unităţiilor adminitativ-teritoriale participarea cu sume alocate din bugetele locale 
pentru achizitionarea ventilatoarelor mecanice necesare Spitalului municipal “ Dr. Aurel Tulbure 
din Făgăraş “ sectia ATI si adresa nr 2095/07.04.2020 transmisă de către Spitalul municipal “Dr 
Aurel Tulbure din Făgăraş “  prin care se solicită participarea cu sume alocate din bugetele locale 
pentru achizitionarea  ventilatoarelor mecanice  necesare Spitalului municipal “Dr. Aurel 
Tulbure din Făgăraş“ sectia ATI; 
           Avand in vedere referatul de aprobare  nr.   2142/08.04.2020 al primarului comunei si  
raportul de specialitate nr 2143/08.04.2020 întocmit de către compartimentul de specialitate din 
cadrul  comunei Sinca privind aprobarea încheierii  Acordului de parteneriat între comuna Sinca 
şi  
Spitalul municipal “Dr. Aurel Tulbure din Făgăraş “; 

Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca; 
Luand act de faptul că Spitalul municipal “Dr. Aurel Tulbure din Făgăraş “ deserveşte şi 

cetăţenii comunei Sinca si de faptul ca spitalul are nevoie de aparatura medicala, in special 
ventilatoare in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 ; 

În temeiul: 
 Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul României; 
 prevederilor art. 19, art. 35 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale; 
 prevederilor art. 168, art. 169, art. 193, art. 199  din Legea  nr 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii; 
Tinand cont de prevederile art. 129, alin. (2), litera b),  litera e), alin. (7), litera c), alin. 

(9), litera a), art. 139, alin. (3), art. 196, alin. (1), lit .a),  art. 197 si   art. 198, alin. 1 si alin. 2 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE : 

 Art. 1- Se aprobă încheierea  Acordului de parteneriat între Comuna Sinca şi Spitalul 
municipal “Dr. Aurel Tulbure din Făgăraş “, conform Anexei nr. 1.  
 Art. 2 - Scopul, obiectivele, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata parteneriatului sunt 
stabilite în cadrul Acordului de parteneriat.  
 Art 3 -  (1) Se aprobă suma de 20.000  lei  în vederea achiziţionării de ventilatoare 
mecanice pentru secţia ATI, ventilatoare care sunt vitale pentru pacienţii depistati pozitiv 
COVID-19 în stare gravă si aparatura medicala. 
                        (2)  Suma va fi alocata din venituri proprii ale bugetului local al comunei Sinca  . 
                        (3) Responsabilitatea privind gestionarea sumei alocate revine Spitalului 
municipal “Dr. Aurel Tulbure din Făgăraş“. 



 Art 4 -  Consiliul Local Sinca împuterniceşte executivul prin primar în vederea  ducerii la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 
                    
     PRESEDINTE DE SEDINTA                    SECRETAR GENERAL 

                             LANGA GHEORGHE                             GALEA CRINA MARIA 

 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 
   Prezenta s-a difuzat:     

- 1 ex. InstitutiaPrefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.; 
- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 

                 1 ex. Spitalului municipal “Dr. Aurel Tulbure din Făgăraş“. 
- 1 ex Birou financiar contabil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.1 la hotararea nr. 18 din 14.04.2020 
 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

………………………………….. 
 

încheiat între:  

I. Partile acordului 
1.  Comuna  Sinca, cu sediul în localitatea Sinca Veche, str. Principală,  nr. 314, comuna 

Șinca, judeţul Brasov, având cod fiscal 4384583 – reprezentată legal de dl. Barlez Victor, în 
calitate de primar pe de o parte şi  

 
2. Spitatul Municipal“ DR. AUREL TULBURE “ Făgăraş  cu sediul în mun. Făgăraş, 

str. Ghioceilor, nr. 1, jud. Brasov –reprezentat prin manager – Pandrea Mihaela, pe de altă parte, 
 

II. Scopul şi obiectivele acordului de parteneriat 
   Scopul acordului de parteneriat îl constituie  alocarea sumei de 20.000 lei 

necesară achiziţionării de ventilatoare mecanice pentru secţia ATI, ventilatoare care sunt vitale 
pentru pacientii depistaţi pozitiv  COVID-19 în stare gravă si aparatura medicala; 
 De această aparatură medică precum şi de asitenţă medicală de specialitate din cadrul 
Spitalul municipal “Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraş, vor beneficia şi cetăţenii din comuna Sinca 
depistaţi pozitiv cu  COVID-19. 
 
III. Durata parteneriatului 
 Perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat începe la data semnării prezentului 
Acord şi încetează la data de  01.06.2020 cu posibilitatea prelungirii, fiind încheiat în baza 
hotărârii părţilor participante. 

 
IV. Obligaţiile şi drepturile părţilor 
 
1. Primaria Comunei Sinca se obligă: 

 să participe cu suma de 20.000 lei necesară în vederea achiziţionării de 
ventilatoare mecanice pentru secţia ATI si  aparatura medicala. 

2. Spitalul Municipal“ DR. AUREL TULBURE “ Făgăraş 
 să respecte destinaţia sumelor acordate în baza acordului de parteneriat 
 să utilizeze suma alocată de către finanţator pentru achiziţionarea de ventilatoare  

mecanice pentru secţia ATI si  aparatura medicala 
 să prezinte finanţatorului un raport de justificare a cheltuielilor aferente acordului 

. 

V. Încetarea acordului de parteneriat 
 1. Prezentul acord de parteneriat încetează prin : 
a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; 
b) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevazute prin prezentul acord de parteneriat de către una 
din părti, cealaltă parte are dreptul să solicite justificări, să notifice în scris nerespectarea 
obligaţiilor acceptate prin semnarea prezentului acord şi să solicite remedierea situatiei create,  în 



cazul în care partea notificată persistă în nerespectarea obligaţiilor sale, acordul încetează de 
drept ; 
c) caz de forţă majoră. 
2. Forta majora 
a) nici una din părţile acordului nu răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor care îi revin în baza 
prezentului acord, dacă aceasta a fost cauzată de forţa majoră, aşacum este definită prin lege. 
b) partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile producerea 
evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limităriiconsecinţelor acesteia. 
 
VI. Litigii 

Orice neîntelegeri se vor rezolva exclusiv pe cale amiabilă. 
 

VII. Clauze finale 
 
1. Modificarea prezentului acord de parteneriat se face numai prin acordul scris al părţilor. 
2. Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice neîntelegere verbală dintre acestea, 
anterioară sau ulterioară încheierii acordului de parteneriat. 
3.Prezentul acord a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, azi 
data de  ____________________ , data semnării lui. 
 
 

Părtile semnatare, 
 
 
 
 
Comuna Sinca   Spitatul Municipal “ DR. AUREL TULBURE “ 
Făgăraş   
Reprezentat legal,        Reprezentat legal, 
Primar, Barlez Victor     Manager, Pandrea Mihaela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      PRESEDINTE DE SEDINTA                    SECRETAR GENERAL 

                             LANGA GHEORGHE                           GALEA CRINA MARIA 

 
 
 
 
 


