
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. 34 DIN 27.08.2021 

HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Local al Comunei Sinca, prin 

Compartimentul de asistență socială  si următoarele  instituții: C.M.M.F. dr.  Socol Paul 
Ioan si    C.M.M.F. dr.  Batu Ciprian,  Scoala Gimnazială ,, Gheorghe Sincai”    

      Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 august 2021;  
      Având în vedere referatul de aprobare nr. 4390/27.07.2021 întocmit de către dl. Primar Barlez 
Victor si raportul de specialitate nr.  4391/27.07.2021 al Compartimentului asistențã socială al 
comunei Sinca, privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul local al comunei Sinca, 
prin Compartimentul de asistență socială  si următoarele  instituții: C.M.M.F. dr.  Socol Paul Ioan si    
C.M.M.F. dr.  Batu Ciprian,  Scoala Gimnazială ,, Gheorghe Sincai”; 
      Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinca; 
      Ținând cont de prevederile: 
- Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, 
- Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 
și comnpletările ulterioare, 
-Legii nr. 448/2006 privind protecția persoanelor cu handicap, 
-Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 
-Legii nr. 1/2011 a educației naționale, coroborat cu prevederile Ordinului comun nr.1985 din 4 
octombrie 2016 al Ministerului Muncii, Familiei și protecției sociale şi persoanelor vârstnice, nr.1305 
din17 noiembrie 2016 al Ministerului Sanătații și nr. 5805 din 23 noiembrie 2016 a1 Ministerului 
Educației Naționale şi Cercetării Ştiințifice privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi 
intervenția integrată in vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării 
şcolare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum şi în vederea abilitării și 
reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale excepționale, 
-Hotărârea nr. 1.103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin 
autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi 
intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare, 
actualizată; 
       În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit. d și lit. e, alin. (7), lit.b, alin. (14), art.136, alin. (1), 
art. 139, alin. 1, art. 196, alin. (1), lit. a si art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 
Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare între Consiliul Local al Comunei Sinca prin 
Compartimentul de asistență socială  si următoarele  instituții: C.M.M.F. dr.  Socol Paul Ioan si    
C.M.M.F. dr.  Batu Ciprian,  Scoala Gimnazială ,, Gheorghe Sincai”,  conform Anexelor nr. 1, 2 si 3 
care fac parte integrantă din prezenta hotăràre. 
Art.2.Se împuternicește primarul comunei Sinca, domnul Barlez Victor , să semneze Protocoalele de 
colaborare, menționate la art. 1 din prezenta hotărâre. 
Art.3.Prezentele Protocoale de colaborare se încheie pe o durată de 2 ani, începând cu data semnării 
acestora de către toate părțile, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional. 
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii, se încredințează primarul comunei Sinca prin Compartimentul 
de asistență socială din cadrul comunei Sinca. 
      PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL  
              POPIONE IOSIF                           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. Institutia Prefectului Brasov,               
- 1 ex. dosar H.C.L.,  
- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate, 
- 1 ex. Compartiment asistenta sociala. 



 
 

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. SINCA NR. 34/27.08.2021 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  SINCA  C.M.M.F. DR. SOCOL PAUL IOAN 
       Nr. ............./...........       Nr. ............./........... 
 
 
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

 
 

I. PĂRȚILE 
 
1. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  SINCA cu sediul în Com. Sinca  sat Sinca 

Veche , nr. 314, jud. Brașov, CUI  4384583 prin Primar – Barlez Victor           
2. CABINET MEDICAL MEDICINĂ DE FAMILIE DR.  SOCOL PAUL IOAN               

- cu sediul în Com. Sinca, sat Sinca Veche, nr.  61,  jud. Brașov, CUI                  , 
reprezentată legal Dr. SOCOL PAUL IOAN, 
 

II. TEMEI LEGAL 
 
- Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu    
modificările și comnpletările ulterioare; 
-Legii nr. 448/2006 privind protecția persoanelor cu handicap, 
-Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 
- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, coroborat cu prevederile Ordinului comun nr.1985 
din 4 octombrie 2016 al Ministerului Muncii, Familiei și protecției sociale şi persoanelor 
vârstnice, nr.1305 din 17 noiembrie 2016 al Ministerului Sänătãții și nr. 5805 din 23 
noiembrie 2016 a1 Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Ştiințifice privind 
aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenția integrată in vederea încadrării 
copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării şcolare și profesionale a copiilor cu 
cerințe educaționale speciale, precum şi în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu 
dizabilități și/sau cerințe educaționaleexcepționale; 
-  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

III. OBIECTUL PROTOCOLULUI 
 
Obiectul protocolului constă în colaborarea între cele două părți semnatare în vederea 
soluționării cauzelor medico-sociale de la nivelul comunității, în depistarea situațiilor de 
risc în rândul minorilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap sau alte categorii 
de persoane. 
Cele două părți convin să colaboreze în domeniul asistenței sociale și în domeniul 
asistenței medicale prin promovarea sănătății și educației pentru sănătate. 
 

IV. DURATA PROTOCOLULUI 
 
Prezentul Protocol se încheie pe o perioadă de 2 ani, începând de la data semnării sale și 
se prelungește, prin acordul părților, cu clauze de revizuire, după caz, prin act adițional. 
 

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
 

1. Funcționarul public din cadrul Compartimentului asistență socială al Primăriei Sinca 



va colabora cu medicul de familie în vederea identificării precoce a gravidelor în 
situație de risc social, asigură consilierea și sprijinul în vederea soluționării 
problemelor cu care se confruntă. 

2. Să se asigure că gravida/lăuza este înscrisă sau va fi înscrisă pe lista unui medic de 
familie. 

3. Să colaboreze cu privire la cazurile sesizate, privitor la copii/familii 
abandonați/neglijați/abuzați, aflați în situație de risc. 

4. Să depisteze situațiile de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi, 
precum și prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței în familie. 

5. Să intervină prin acțiuni specifice (de informare , coordonare) în cazul apariției 
situațiilor de criză. 

6. Să participe atunci când vor fi solicitați la activități inițiate de către partener ( campanii 
de informare, promovare, întruniri etc.) 

 
VI. LITIGII 

 
Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificare și încetarea, ori alte 
pretenții decurgând din prezentul parteneriat, vor fi supuse unei proceduri prealabile de 
soluționare pe cale amiabilă. 
 

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI 
 
Constituie motiv de reziliere a prezentului protocol, următoarele: 
a) Nerespectare de către părți a prezentului protocol. 
b) Cazul de forță majoră. 
c) Hotărârea comună a părților, prin acord scris. 

 
VIII. DISPOZIȚII FINALE 

 
- Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți. 
- Modificarea oricărei clauze se face prin acordul prăților, în scris, printr-un act 

adițional, care face pare integrantă din prezentul protocol. 
- Prevederile cuprinse în prezentul protocol se vor competa în funcție de modificarea 

legislației în domeniu. 
- Prezentul protocol a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI    SINCA               CABINET MEDICAL 

PRIMAR      MEDICINĂ DE FAMILIE  
                        BARLEZ VICTOR                            DR. SOCOL PAUL IOAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PRESEDINTE DE SEDINTA  SECRETAR GENERAL  
   POPIONE IOSIF   GALEA CRINA MARIA 

 
 

 
 
 
 



 
 

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. SINCA NR. 34/27.08.2021 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  SINCA C.M.M.F. DR. BATU CIPRIAN VASILE 
       Nr. ............./...........       Nr. ............./........... 
 
 
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

 
 

IX. PĂRȚILE 
 
3. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  SINCA cu sediul în Com. Sinca  sat Sinca 

Veche , nr. 314, jud. Brașov, CUI  4384583,  prin Primar – Barlez Victor           
4. CABINET MEDICAL MEDICINĂ DE FAMILIE DR. BATU CIPRIAN 

VASILE - cu sediul în Com. Sinca, sat Sinca Veche, nr. 61  jud. Brașov, CUI............, 
reprezentată legal Dr. BATU CIPRIAN VASILE, 
 

X. TEMEI LEGAL 
 
- Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu    
modificările și comnpletările ulterioare; 
-Legii nr. 448/2006 privind protecția persoanelor cu handicap, 
-Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 
- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, coroborat cu prevederile Ordinului comun nr.1985 
din 4 octombrie 2016 al Ministerului Muncii, Familiei și protecției sociale şi persoanelor 
vârstnice, nr.1305 din 17 noiembrie 2016 al Ministerului Sänătãții și nr. 5805 din 23 
noiembrie 2016 a1 Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Ştiințifice privind 
aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenția integrată in vederea încadrării 
copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării şcolare și profesionale a copiilor cu 
cerințe educaționale speciale, precum şi în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu 
dizabilități și/sau cerințe educaționaleexcepționale; 
-  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

XI. OBIECTUL PROTOCOLULUI 
 
Obiectul protocolului constă în colaborarea între cele două părți semnatare în vederea 
soluționării cauzelor medico-sociale de la nivelul comunității, în depistarea situațiilor de 
risc în rândul minorilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap sau alte categorii 
de persoane. 
Cele două părți convin să colaboreze în domeniul asistenței sociale și în domeniul 
asistenței medicale prin promovarea sănătății și educației pentru sănătate. 
 

XII. DURATA PROTOCOLULUI 
 
Prezentul Protocol se încheie pe o perioadă de 2 ani, începând de la data semnării sale și 
se prelungește, prin acordul părților, cu clauze de revizuire, după caz, prin act adițional. 
 

XIII. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
 

7. Funcționarul public din cadrul Compartimentului asistență socială al Primăriei Sinca 



va colabora cu medicul de familie în vederea identificării precoce a gravidelor în 
situație de risc social, asigură consilierea și sprijinul în vederea soluționării 
problemelor cu care se confruntă. 

8. Să se asigure că gravida/lăuza este înscrisă sau va fi înscrisă pe lista unui medic de 
familie. 

9. Să colaboreze cu privire la cazurile sesizate, privitor la copii/familii 
abandonați/neglijați/abuzați, aflați în situație de risc. 

10. Să depisteze situațiile de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi, 
precum și prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței în familie. 

11. Să intervină prin acțiuni specifice (de informare , coordonare) în cazul apariției 
situațiilor de criză. 

12. Să participe atunci când vor fi solicitați la activități inițiate de către partener ( campanii 
de informare, promovare, întruniri etc.) 

 
XIV. LITIGII 

 
Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificare și încetarea, ori alte 
pretenții decurgând din prezentul parteneriat, vor fi supuse unei proceduri prealabile de 
soluționare pe cale amiabilă. 
 

XV. REZILIEREA CONTRACTULUI 
 
Constituie motiv de reziliere a prezentului protocol, următoarele: 
d) Nerespectare de către părți a prezentului protocol. 
e) Cazul de forță majoră. 
f) Hotărârea comună a părților, prin acord scris. 

 
XVI. DISPOZIȚII FINALE 

 
- Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți. 
- Modificarea oricărei clauze se face prin acordul prăților, în scris, printr-un act 

adițional, care face pare integrantă din prezentul protocol. 
- Prevederile cuprinse în prezentul protocol se vor competa în funcție de modificarea 

legislației în domeniu. 
- Prezentul protocol a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI    SINCA               CABINET MEDICAL 

PRIMAR      MEDICINĂ DE FAMILIE  
                        BARLEZ VICTOR                            DR. BATU CIPRIAN VASILE 

 
 
 
 
 
 

 PRESEDINTE DE SEDINTA   SECRETAR GENERAL  
  POPIONE IOSIF     GALEA CRINA MARIA 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. SINCA NR. 34/27.08.2021 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SINCA     ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, GHEORGHE SINCAI’' 
       Nr. ............./...........       Nr. ............./........... 
 
 
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

 
 

I. PĂRȚILE 
 

1. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  SINCA cu sediul în Com. Sinca  sat 
Sinca Veche , nr. 314, jud. Brașov, CUI  4384583, prin Primar – Barlez Victor           

2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE SINCAI”  cu sediul în Com. Sinca, 
sat Sinca Veche, nr. 112,  jud. Brașov, CUI ............ , reprezentată legal Director  

COMICI VALERIU 
II. TEMEI LEGAL 
 
-  Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu    
modificările și comnpletările ulterioare; 
- Legii nr. 1/2011 a educației naționale, coroborat cu prevederile Ordinului comun nr.1985 
din 4 octombrie 2016 al Ministerului Muncii, Familiei și protecției sociale şi persoanelor 
vârstnice, nr.1305 din 17 noiembrie 2016 al Ministerului Sänătãții și nr. 5805 din 23 
noiembrie 2016 a1 Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Ştiințifice privind 
aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenția integrată in vederea încadrării 
copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării şcolare și profesionale a copiilor cu 
cerințe educaționale speciale, precum şi în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu 
dizabilități și/sau cerințe educaționale excepționale; 
-  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 
III. OBIECTUL PROTOCOLULUI 
 
Obiectul protocolului constă în sporirea gradului de informare și conștientizare al elevilor, 
cu privire la situațiile de risc ce pot apărea atât în incinta unității de învățământ cât și pe 
stradă, dar și în mediul virtual, în special prin intermediul rețelelor de socializare. 
 
IV. SCOPUL PROTOCOLULUI 

 
A. Scopul protocolului constă în crearea cadrului, condițiilor și modalităților de 

colaborare în vederea respectării și promovării drepturilor copilului. 
B. Respectarea prevederilor art. 2 alin. (20, art.3 alin.(3) și alin.(5) , art. 7 alin. (3) 

din HG nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de 
creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a 
serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea 
Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a 
modelului standard al documentelor elaborate de către acestea. 

C. Colaborare prin semnalarea situațiilor de abuz, violență fizică, conform 
prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu    modificările și comnpletările ulterioare. 

D. Realizarea de campanii de informare în colaborare cu reprezentanții Poliției 



Române , cu următoarle tematici: 
- Respectarea regulilor de circulație de către elevi în vederea prevenirii accidentelor 

stradale, 
- Prevenirea delicvenței juvenile în școli, 
- Prevenirea violenței în unitățile școlare, 
- Informare privind traficul de persoane în rândul tinerilor, 
- Informare privind traficul de persoane în rândul tinerilor, 
- Informare privind protejarea tinerilor de pericolele din mediul virtual, prin 

intermediul rețelelor de socializare, 
- Informare și prevenire privind consumul de alcool și substanțe psihotrope (droguri, 

etnobotanice) în rândul tinerilor. 
 

V. DURATA PROTOCOLULUI 
 
Prezentul Protocol se încheie pe o perioadă de 2 ani, începând de la data semnării sale și 
se prelungește, prin acordul părților, cu clauze de revizuire, după caz, prin act adițional. 
 
VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 
Părțile vor dispune măsurile corespunzătoare în vederea asigurării îndeplinirii 
atribuțiilor ce le revin în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, 
prevenirii și combaterii violenței în unitatea de învățământ. 

 
VII. LITIGII 

 
Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificare și încetarea, ori alte 
pretenții decurgând din prezentul parteneriat, vor fi supuse unei proceduri prealabile de 
soluționare pe cale amiabilă. 
 
VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI 
 
Constituie motiv de reziliere a prezentului protocol, următoarele: 
g) Nerespectare de către părți a prezentului protocol. 
h) Cazul de forță majoră. 
i) Hotărârea comună a părților, prin acord scris. 

 
IX. DISPOZIȚII FINALE 
 

- Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți. 
- Modificarea oricărei clauze se face prin acordul prăților, în scris, printr-un act 

adițional, care face pare integrantă din prezentul protocol. 
- Prevederile cuprinse în prezentul protocol se vor competa în funcție de modificarea 

legislației în domeniu. 
- Prezentul protocol a fost redactat în două exemplare originale, câte unul pentru 

fiecare parte. 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  SINCA  ȘCOALA GIMNAZIALĂ SINCA 

PRIMAR      DIRECTOR 
  BARLEZ VICTOR                                COMICI VALERIU 

 
 

 
 PRESEDINTE DE SEDINTA   SECRETAR GENERAL  
  POPIONE IOSIF     GALEA CRINA MARIA 

 
 

 


