PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Parteneriatului de dezvoltare locală între
Consiliul Județean Buzău și Asociația 5S (Suflet, Speranță,
Solidaritate, Siguranță, Sprijin) în scopul promovării unui
proiect în cadrul POCA CP 14 – Consolidarea capacității
ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea
și promovarea dezvoltării la nivel local
Consiliul Județean Buzău;
Având în vedere:
-

referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului
de hotărâre, înregistrat sub nr. 4967/2021;
raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat sub
nr. 4968/2021;
avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
oferta de parteneriat a Asociației 5S (Suflet, Speranță, Solidaritate,
Siguranță, Sprijin) înregistrată sub nr. 4886/18.03.2021;
cererea de proiecte nr. CP14/2021 în cadrul POCA/659/2/1, Titlu:
Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în
formularea și promovarea dezvoltării la nivel local,

În temeiul art. 173, alin. (1), lit. „e”, alin. (7), lit. „a” și art. 182 alin. (1)
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. (1) Se aprobă Parteneriatul de Dezvoltare Locală între Consiliul
Județean Buzău și Asociația 5S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Siguranță, Sprijin)
cu sediul social în municipiul Pitești, județul Argeș în proiectul „Promovare și
sprijin în scopul dezvoltării unor comunități sănătoase la nivelul Județului Buzău”.
(2) Fișa de prezentare a proiectului și Acordul de parteneriat sunt
prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Art.2. (1)
Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al
Parteneriatului de Dezvoltare Locală dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația
5S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Siguranță, Sprijin) prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău să
semneze documentele aferente Parteneriatului în numele și pentru autoritatea
publică județeană.
Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Asociației 5S (Suflet, Speranță,
Solidaritate, Siguranță, Sprijin) Direcției juridice și administrație publică locală
precum şi publicarea pe site–ul oficial al Consiliului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. 50
BUZĂU, 18 MARTIE 2021

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Județean
Buzău nr. ____/2021

PREZENTARE PROIECT
„Promovare și sprijin în scopul dezvoltării unor comunități sănătoase”
Creat pentru a fi finanțat prin intermediul apelului din cadrul Programul
Operațional Capacitate Administrativă – CP 14, proiectul „Promovare și sprijin în
scopul dezvoltării unor comunități sănătoase la nivelul județului Buzău” are ca
scop realizarea unui parteneriat între Consiliul Județean Buzău și Asociația 5 S
(Suflet, Speranță, Solidaritate, Siguranță, Sprijin), prezentul PDL vizează crearea
unui instrument comun de lucru ce va avea ca finalitate creșterea gradului de
implicare a cetățenilor în comunitate și în procesul de luare a deciziilor (cetățenie
activă), oferind tuturor vârstelor și grupurilor sociale oportunitatea de a se
implica în acțiuni voluntare, inițiative care contribuie la promovarea și
respectarea valorilor democratice și a drepturilor omului.
În contextul în care, la nivel european se consideră că „participarea
cetățenilor la procesul decizional public duce la politici mai eficiente și mai
legitime, contribuind la Creșterea încrederii între cetățeni și guverne”, proiectul
propus are ca obiectiv crearea unui Parteneriat pentru Dezvoltarea Locală a
Județului Buzău, între Consiliul Județean Buzău și Asociația 5 S (Suflet, Speranță,
Solidaritate, Siguranță, Sprijin) Pitești.
Obiectivul General al Proiectului „Promovare si sprijin in scopul dezvoltarii
unor comunitati sanatoase la nivelul judetului Buzău” constă în Creșterea
capacității organizaționale a Asociația 5 S (Suflet, Speranță, Solidaritate,
Siguranță, Sprijin) este Creșterea gradului de implicare a cetățenilor în
formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, prin dezvoltarea rețelei de
voluntari în județul Buzău ce vin în sprijinul comunității. Prin activitățile propuse,
Asociația 5 S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Siguranță, Sprijin) își va extinde
aria de intervenție și va multiplica activitățile cu impact pozitiv în comunitate,
precum și inițiative care își propun creșterea implicării cetățenilor în comunitate
și în procesul de luare a deciziilor.
Proiectul va fi implementat de către Asociația 5 S (Suflet, Speranță,
Solidaritate, Siguranță, Sprijin) pe o perioadă de 14 luni, prin expertiza
dobândită în acțiunile de sprijin acordat comunităților/persoanelor vulnerabile,
prin intermediul voluntarilor.
Rezultatele propuse în cadrul proiectului:
- 120 de persoane participante la workshop-uri (4 evenimente cu
administrația publică, aleși locali și societate civilă),
- 120 de persoane participante la evenimente de promovare a rolului
societății civile în comunitate (4 evenimente cu cetățeni),

30 de persoane, membrii ai grupului țintă, pregătite și certificate în
domeniul managementului serviciilor sociale,
- Minim 87 de contracte de voluntariat încheiate,
- Peste 87 voluntari implicați în activitățile desfășurate în Județul Buzău.
Parteneriatul pentru Dezvoltarea Locală (PDL) vizează crearea unui
instrument comun de lucru ce va avea ca finalitate creșterea gradului de
implicare a cetățenilor în comunitate și în procesul de luare a deciziilor (cetățenie
activă), oferind tuturor cetățenilor comunității, indiferent de vârstă sau de grupul
social de proveniență, oportunitatea de a se implica în acțiuni voluntare, inițiative
care contribuie la promovarea și respectarea valorilor democratice și a drepturilor
omului și la îmbunătățirea capacității de răspuns a societății.
Pornind de la ipoteza conform căreia „pregătirea populației pentru
gestionarea situației reprezintă modalitatea cea mai viabilă de reducere a
impactului pe care îl poate avea asupra individului vulnerabilități legate de starea
de sănătate, sau situaţii de dificultate”. Parteneriatul ce urmează a fi creat în
cadrul proiectului vizează de asemenea, creșterea capacității de răspuns a
autorităților publice județene în cazul unor situaţii de criză prin implicarea directă
a comunității.
Utilitatea implicării populației este reprezentată de necesitatea și
capabilitatea informării persoanelor apropiate (rude, prieteni, colegi) în situații de
vulnerabilitate, care să conducă la diminuarea sau eliminarea efectelor negative
ca urmare a producerii evenimentelor, de aceea unul dintre obiectivele acestui
proiect are în vedere realizarea unor cursuri de formare pentru voluntari.
Rolul Consiliului Județean Buzău este de a sprijini Asociația 5 S (Suflet,
Speranță, Solidaritate, Siguranță, Sprijin), în perioada de sustenabilitate a
proiectului (6 luni) astfel încât să se asigure continuarea acțiunilor întreprinse în
cadrul proiectului.
-

Implementarea PDL propus vizează:
Activitatea 1. Organizarea de întâlniri ale reprezentanților partenerilor,
Asociația 5 S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Siguranță, Sprijin) si Consiliului
Județean Buzău, cu reprezentanții autorităților locale, în vederea analizării
situației comunității și a identificării de voluntari.
Activitatea 2. Organizarea de acțiuni lunare in comunitate, in vederea
promovării valorilor democratice și a drepturilor omului si, tot odată, atragerea
de noi voluntari.
Activitatea 3. Organizarea de întruniri lunare ale voluntarilor, sub
coordonarea partenerului Asociația 5 S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Siguranță,
Sprijin), în vederea analizării acțiunilor întreprinse individual sau în echipă.
Activitatea 4. Conștientizarea și promovarea rolului voluntarului, a spiritului
civic in comunitate, prin organizarea anuala a zilei voluntarului.
În perioada de sustenabilitate a proiectului, partenerii nu vor avea implicații
financiare, însă, împreună, vor urmări obținerea următoarelor rezultate:
R1 aferent A1: 3 întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale și 30 de voluntari
identificați.

R2 aferent A2: 1 acțiune/lună în fiecare comunitate locală implicată;
R3 aferent A3: 1 întâlnire/lună;
R4 aferent A4: Creșterea gradului de conștientizare și promovare a rolului
voluntarului prin organizarea zilei voluntarului;
Față de cele prezentate este necesară aprobarea în ședința Consiliului
Județean Buzău a următoarelor:
- Parteneriatul de Dezvoltare Locală (PDL);
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a PDL;
- Împuternicirea Președintelui Consiliului Județean de a semna acordul și de
a sprijini Asociația 5 S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Siguranță, Sprijin) în
implementarea PDL;
- Sustenabilitatea proiectului “„Promovare si sprijin în scopul dezvoltarii unor
comunitati sanatoase la nivelul judetului Buzău”” pe o perioadă de minim 6
luni de la data finalizării proiectului.
Reprezentant legal,
Emanuel BARBESCU

Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului Județean
Buzău nr. ____/2021

PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ
în cadrul proiectului POCA
„Promovare și sprijin în scopul dezvoltării unor comunități sănătoase”
la nivelul județului Buzău

CAP.
CAP.
CAP.
CAP.
puse
CAP.
CAP.

1. Prezentare parteneri;
2. Caracteristici teritoriale și particularități socio-culturale ale comunității;
3. Obiective, domenii de interes;
4. Masuri/acțiuni de implementare a obiectivelor, responsabilități și resurse
la dispoziție;
5. Rezultate așteptate;
6. Durata PDL și sustenabilitatea masurilor implementate.

CAPITOLUL 1 – PREZENTARE PARTENERI
În cadrul apelului POCA CP 14 proiectul „Promovare și sprijîn în scopul dezvoltarii
unor comunitati sanatoase la nivelul judetului Buzau”, ce are ca scop realizarea
unui parteneriat între Conșiliul Judetean Buzău și Asociația 5 S (Suflet, Speranță,
Solidaritate, Șiguranță, Sprijîn), prezentul PDL vizeaza crearea unui înstrument
comun de lucru ce va avea ca fînalitate creșterea gradului de implicare a
cetățenilor în comunitate și în procesul de luare a deciziilor (cetățenie activă),
oferind tuturor vârstelor și grupurilor sociale oportunitatea de a se implica în
acțiuni voluntare, inițiative care contribuie la promovarea și respectarea valorilor
democratice și a drepturilor omului.
Parteneriatul încheiat se bazează pe următoarele principii:
➢ Echitate - Aceasta nu înseamnă același lucru cu egalitatea (de putere,
resurse sau înfluenţă). Echitate înseamnă dreptul de a participa în
parteneriat cu competenţele și resursele proprii, de a avea beneficii pe
măsura contribuţiei și a participa la luarea deciziilor pe toata durata
parteneriatului și de recunoaştere a contribuţiei de către ceilalţi parteneri.
➢ Transparenţă - Aceasta se traduce prîn deschidere și onestitate în relaţiile
din cadrul parteneriatului, care la rândul lor reprezîntă una din precondiţiile existenţei încrederii, un îngredient important al parteneriatelor de
succes.

➢ Beneficii mutuale - Dacă toate organizaţiile trebuie să contribuie la
acoperirea costurilor parteneriatului, în acelaşi timp ele trebuie să
primească beneficiile acestuia. Un parteneriat viabil este cel care va oferi
fiecăruia dintre parteneri beneficii specifice conform contribuţiei și nevoilor
lor, pentru a le menţîne înteresul și dedicarea.
Partenerii implicati:
1.
ASOCIAȚIA 5 S (SUFLET, SPERANȚĂ, SOLIDARITATE,
ȘIGURANȚĂ, SPRIJÎN) este o organizație non-profit autorizată să furnizeze
servicii sociale, fiind acreditată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012
privind așigurarea calității în domeniul serviciilor sociale cu modificările și
completările ulterioare. În cadrul asociației activează un număr de peste 350 de
voluntari așistenți sociali și asistenți medicali, atât din mediul rural cât și din cel
urban, majoritatea fiind implicați în cadrul Proiectului ”Sprijin pentru persoanele
vulnerabile în contextul epidemiei COVID-19” pe care organizația îl
implementează la nivel național, în județul Buzău, reușind să se implice în
șituația a apoximativ 1000 persoane vulnerabile (vârstnici și persoane cu
dizabilități peste vârsta de 16 ani)
2. Conșiliul Judetean Buzău
(descriere succînta)

CAP. 2. CARACTERISTICI TERITORIALE ȘI PARTICULARITATI SOCIOCULTURALE ALE COMUNITATII;
Populația după domiciliu în municipiile județului Buzău
Ani
Municipii
2018
2019
2020

Tabel 1.

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

Total

Persoane cu dizabilități
Tabel 2.

Nr.
1.
2.
3.

Regiune/
Judeţ
Total
Sud-Est
Buzău

Total

Numărul adulților și copiilor cu handicap 2020
Adulţi
Copii

Numărul adulților și copiilor cu handicap neînstituţionalizaţi și
înstituţionalizaţi 2020
Nr.
1.

În familie - neînstituţionalizate

Înstituţionalizate

Total

Total

Adulţi

Copii

Adulţi

Copii

2.
3.
4.

CAP. 3. OBIECTIVE, DOMENII DE ÎNTERES;
În cadrul parteneriatului, părțile implicate urmăresc atingerea următoarelor
obiective:
O1. Creșterea gradului de implicare a cetățenilor la nivelul județului Buzău;
O2. Creșterea numărului de voluntari în județul Buzău și derularea de acțiuni
comunitare în beneficiul cetățenilor;
O3. Promovarea spiritului civic și a rolului voluntarului în vederea așigurării
respectării valorilor democratice și a drepturilor omului.
CAP. 4. MASURI/ACȚIUNI DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVELOR,
RESPONSABILITĂȚI ȘI RESURSE PUSE LA DISPOZITIE;
Activitatea 1. Organizarea de întâlniri ale reprezentanților partenerilor,
Asociația 5 S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Șiguranță, Sprijin) și Conșiliului
Județean Buzău, cu reprezentanții autorităților locale, în vederea analizării
șituației comunității și a identificării de voluntari.
NR CRT
ASOCIAȚIA 5 S (SUFLET, SPERANȚĂ, CONȘILIUL
JUDEȚEAN
SOLIDARITATE,
ȘIGURANȚĂ, BUZĂU
SPRIJÎN)
1.RESPONSA - Organizează întâlnirile și sprijină Sprijină
organizarea
BILITATI
reprezentanții autorităților locale în întâlnirilor și așigură un
identificarea
de
soluții
pentru spațiu
corespunzător
problemele prezentate;
pentru
derularea
Coordonează
întâlnirile
din acestora;
perspectiva comunicării cu celelalte
organizații
neguvernamentale
ce
activează în județul Buzău;
2.RESURSE
- Personal cu expertiza în domeniul - Spațiu corespunzător
PUSE
LA voluntariatului;
pentru
organizarea
DISPOZITIE - Personal cu expertiza în domeniul întâlnirilor;
serviciilor sociale și a promovării - Personal cu experiența
drepturilor omului (ex. a drepturilor în activitatea cu publicul/
persoanelor cu dizabilități);
comunitatea;

Activitatea 2. Organizarea
de acțiuni lunare în comunitate, în vederea
promovării valorilor democratice și a drepturilor omului și, totodată, atragerea de
noi voluntari.
NR CRT
ASOCIAȚIA 5 S (SUFLET, SPERANȚĂ, CONȘILIUL
JUDEȚEAN
SOLIDARITATE,
ȘIGURANȚĂ, BUZĂU
SPRIJÎN)
1.RESPONSA Așigura
organizarea
acțiunilor - Promoveaza acțiunile
BILITATI
voluntarilor în comunitati;
partenerului
pe
șite-ul
Înstruieste
și
monitorizeaza înstitutiei;
constant activitatea voluntarilor;
- Extînde reteaua de voluntari în
comunitati,
prîn
identificarea
și
înstruirea noilor voluntari
2.RESURSE
- Personal cu expertiza în domeniul - Personal cu experienta
PUSE
LA voluntariatului;
în
activitatea
cu
DISPOZITIE - Personal cu expertiza în domeniul
publicul/comunitatea;
serviciilor sociale și a promovării
drepturilor omului (ex. a drepturilor
persoanelor cu dizabilități);
Activitatea 3. Organizarea de întruniri lunare ale voluntarilor, sub coordonarea
partenerului Asociația 5 S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Șiguranță, Sprijîn), în
vederea analizării acțiunilor intreprinse individual sau în echipă.
NR CRT
ASOCIAȚIA 5 S (SUFLET, SPERANȚĂ, CONȘILIUL
JUDEȚEAN
SOLIDARITATE,
ȘIGURANȚĂ, BUZĂU
SPRIJÎN)
1.RESPONSA - Coordoneaza reteaua de voluntari - Analizeaza raportul
BILITATI
din judet;
partenerului Asociația 5 S
- Organizeaza întalniri lunare cu (Suflet, Speranță,
scopul de a analiza acțiunile din Solidaritate, Șiguranță,
comunitate, problemele identificate și Sprijîn);
poșibilul sprijîn ce poate fi așigurat - Transmite propuneri pe
comunitatii;
margînea raportului;
Prezînta
partenerului
Conșiliul
Județean Buzău un raport lunar
privînd
acțiunile
întreprînse
în
comunitati;
2.RESURSE
- Personal cu expertiza în domeniul - Personal cu experienta
PUSE
LA voluntariatului;
în activitatea cu publicul/
DISPOZITIE - Personal cu expertiza în domeniul comunitatea;
serviciilor sociale și a promovării
drepturilor omului (ex. a drepturilor
persoanelor cu dizabilități);
Spatiu
corespunzator
pentru
organizarea întalnirilor;

Activitatea 4. Constientizarea și promovarea rolului voluntarului, a spiritului
civic în comunitate, prîn organizarea anuala a zilei voluntarului.
NR CRT
ASOCIAȚIA 5 S (SUFLET, SPERANȚĂ, CONȘILIUL
JUDEȚEAN
SOLIDARITATE,
ȘIGURANȚĂ, BUZĂU
SPRIJÎN)
1.RESPONSA - Organizeaza
evenimentul
„Ziua - Sprijîna partenerul în
BILITATI
Voluntarului” în judetul Buzău;
organizarea
evenimentului;
- Promoveaza acțiunile
partenerului
pe
șite-ul
înstitutiei;
2.RESURSE
- Personal cu expertiza în domeniul - Personal cu experienta în
PUSE
LA voluntariatului;
activitatea cu publicul/
DISPOZITIE - Personal cu expertiza în domeniul comunitatea;
serviciilor sociale și a promovării
drepturilor omului (ex. a drepturilor
persoanelor cu dizabilități);
CAP. 5 REZULTATE ASTEPTATE:
R1 aferent A1: 3 întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale și 30 de voluntari
identificați.
R2 aferent A2: 1 acțiune/lună în fiecare comunitate locală împlicată;
R3 aferent A3: 1 întâlnire/lună;
R4 aferent A4: Creșterea gradului de constientizare și promovare a rolului
voluntarului prîn organizarea zilei voluntarului;
CAP. 6. Durata PDL :
- pe perioada de implementare a proiectului și mînim 6 luni de la fînalizarea
proiectului, cu poșibilitatea prelungirii, cu acordul partilor;
Reprezentant/Organizatie
Petre Emanoil NEAGU
Presedinte
Conșiliul Judetean Buzău
Emanuel BARBESCU
Asociația 5 S (Suflet,
Speranță,
Solidaritate,
Șiguranță, Sprijîn)

Semnatura

Data

Anexa nr. 3
la Hotărârea Conșiliului Județean
Buzău nr. ____/2021
Regulament de Organizare și Funcționare
a Parteneriatului de Dezvoltare Locală dintre Conșiliul Județean Buzău și
Asociația 5 S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Șiguranță, Sprijîn)
Capitolul I – Dispoziții generale
Art.1 Prezentul Regulament de Organizare și Funcţionare (ROF) stabileşte
modul de organizare și funcţionare a Parteneriatului de Dezvoltare Locală dintre
Conșiliul Județean Buzău și Asociația 5 S (Suflet, Speranță, Solidaritate,
Șiguranță, Sprijîn), denumit în contînuare „Parteneriat”, cadrul optim de
așigurare a activităților prevăzute în cadrul Parteneriatului, precum și modul de
realizare a atribuțiilor fiecăreia dintre părți, în conformitate cu scopul și cu
obiectivele stabilite.
Capitolul II- Obiectivele parteneriatului
Art. 2 Parteneriatul vizează crearea unui înstrument comun de lucru ce va
avea ca fînalitate următoarele:
O1. Creșterea gradului de implicare a cetatenilor la nivelul județului Buzău;
O2. Creșterea numarului de voluntari în județul Buzău și derularea de acțiuni
comunitare în beneficiul cetățenilor;
O3. Promovarea spiritului civic și a rolului voluntarului în vederea așigurării
respectării valorilor democratice și a drepturilor omului.
Capitolul III - Părţile
Art. 3 - Conșiliul Judean Buzău cu sediul în str. N Balcescu, nr.48,
judetul Buzau, România, cod fiscal 3662495, tel 0238414112, e-mail
presedinte@cjBuzău.ro, reprezentat prîn domnul Petre Emanoil Neagu în calitate
de Președinte al Conșiliului Județean Buzău,
Și
Asociația 5 S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Șiguranță, Sprijîn), cu
sediul în
Municipiul Pitești, str. Ghe. Doja, nr. 2-4, Județul Aeges, cod fiscal
38664995, e-mail: asociatia.ucs@gmail.com, tel. 0721598321, reprezentată prîn
domnul Emanuel Barbescu, în calitate de representant legal.
Capitolul IV- Activitățile desfășurate în cadrul Parteneriatului de
catre ambii parteneri:
Art. 4 În conformitate cu prîncipiile de bază ale parteneriatului (Echitate,
Transparență) se prevede ca activitățile ce vor avea loc pe durata acestuia să fie
implementate de către ambii parteneri, după cum urmează:

Activitatea 1. Organizarea de întâlniri ale reprezentantilor partenerilor,
Asociația 5 S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Șiguranță, Sprijîn) și Conșiliului
Județean Buzău, cu reprezentanții autorităților locale, în vederea analizării
șituatiei comunitatii și a identificarii de voluntari.
Activitatea 2. Organizarea
de acțiuni lunare în comunitate, în vederea
promovării valorilor democratice și a drepturilor omului și, totdată, atragerea de
noi voluntari.
Activitatea 3. Organizarea de întruniri lunare ale voluntarilor, sub coordonarea
partenerului Asociația 5 S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Șiguranță, Sprijîn), în
vederea analizării acțiunilor întreprînse îndividual sau în echipă.
Activitatea 4. Constientizarea și promovarea rolului voluntarului, a spiritului
civic în comunitate, prîn organizarea anuala a zilei voluntarului.
Capitolul V - Atribuțiile părților
Art. 5 În cadrul Parteneriatului, atribuțiile Asociația 5 S (Suflet, Speranță,
Solidaritate, Șiguranță, Sprijîn) vor fi următoarele:
a. Organizeaza întalnirile și sprijîna reprezentanții autorităților locale în
identificarea de solutii pentru problemele prezentate;
b. Coordoneaza întalnirile din perspectiva comunicarii cu celelalte organizatii
neguvernamentale ce activeaza în judetul Buzău;
c. Așigura organizarea acțiunilor voluntarilor în comunitati;
d. Înstruieste și monitorizeaza constant activitatea voluntarilor;
e. Extînde reteaua de voluntari în comunitati, prîn identificarea și
înstruirea
noilor voluntari
f. Coordoneaza reteaua de voluntari din judet;
g. Organizeaza întalniri lunare cu scopul de a analiza acțiunile din comunitate,
problemele identificate și poșibilul sprijîn ce poate fi așigurat comunitatii;
h. Prezînta partenerului Conșiliul Județean Buzău un raport lunar privînd acțiunile
întreprînse în comunitati;
i. Organizeaza evenimentul „Ziua Voluntarului” în judetul Buzău.
Art. 6 În cadrul Parteneriatului, atribuțiile Conșiliului Județean Buzău vor fi
următoarele:
a. Sprijîna organizarea întalnirilor și așigura un spatiu coresponzator pentru
derularea acestora;
b. Analizeaza raportul partenerului Asociația 5 S (Suflet, Speranță, Solidaritate,
Șiguranță, Sprijîn);
c. Transmite propuneri pe margînea raportului;
d. Sprijîna partenerul în organizarea evenimentului „Ziua Voluntarului”;
e. Promoveaza acțiunile partenerului pe șite-ul înstitutiei.

Capitolul VI- Resurse materiale/umane puse la dispoziție de către
parteneri:
Art. 7 În conformitate cu atribuțiile stabilite în prezentul regulament și cu
scopul/obiectivul Parteneritatului, resursele materiale/umane puse la dispoziție
sunt după cum urmează:
(1) Resurse materiale/umane puse la dispoziție de către Asociația 5 S (Suflet,
Speranță, Solidaritate, Șiguranță, Sprijîn):
- Personal cu expertiza în domeniul voluntariatului;
- Personal cu expertiza în domeniul serviciilor sociale și a promovării
drepturilor omului (ex. a drepturilor persoanelor cu dizabilități);
- Spatiu corespunzator pentru organizarea întalnirilor;
(2) Resurse materiale/umane puse la dispozitie de către Conșiliul Județean
Buzău:
- Spatiu corespunzator pentru organizarea întalnirilor;
- Personal cu experienta în activitatea cu publicul/ comunitatea;
- Personal cu experienta în activitatea cu publicul/comunitatea;
Capitolul VII – Durata Parteneriatului de Dezvoltare Locală
Art. 8 Parteneriatul de Dezvoltare Locală întră în vigoare la data semnării
contractului de fînanțare încheiat de către Asociația 5 S (Suflet, Speranță,
Solidaritate, Șiguranță, Sprijîn), în cadrul apelului CP 14, POCA.
Art. 9 Parteneriatul este valabil pe perioada de implementare a proiectului
și mînim 6 luni de la fînalizarea acestuia, cu poșibilitatea prelungirii, cu acordul
partilor, în vederea așigurării sustenabilității activităților derulate în cadrul
proiectului.
Capitolul VIII - Obligaţiile și drepturile partenerilor
Art.9 Părţile vor fi implicate activ în realizarea activitatilor propuse în cadrul
PDL și totodată în atîngerea obiectivelor prîn obtînerea rezultatelor propuse.
Părţile vor pune la dispoziţia parteneriatului resursele umane și logistice
disponibile stabilite în prezentul regulament.
Părţile vor crea un înstrument sustenabil și util în relatia cu cetățeanul, vor
sprijîni dezvoltarea spiritului civic în comunități.
Părţile vor așigura prîncipiile de egalitate de șanse și nediscrimînare, vor
promova obiective de dezvoltare durabilă.
Partenerii convîn să facă publică colaborarea dintre cele două entități în
cadrul campaniilor şi acțiunilor pe care le desfăşoară, ca urmare a încheierii
Parteneriatului și a prezentului Regulament de organizare și funcționare.
Capitolul IX- Modificarea, încetarea și rezilierea Parteneriatului
Art.10 Parteneriatul de Dezvoltare Locală încetează de drept la expirarea
perioadei pentru care a fost încheiat.
Art.11 Rezilierea sau denunțarea unilaterală a convenției este înterzisă.

Capitolul X- Dispoziţii fînale
Art. 12 Prezentul Regulament precum și Parteneriatul de Dezvoltare Locală
pot fi modificate și completate numai cu acordul celor două părţi.
Orice problemă întâmpînată de una dintre părţi pe parcursul pregătirii sau
implementării PDL va fi comunicată și celeilalte părţi, în vederea soluţionării de
comun acord și în mod amiabil.
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Semnatura Data

CONȘILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 4967/2021

REFERAT
la proiectul de hotărâre privînd aprobarea Parteneriatului
de dezvoltare locală între Conșiliul Județean Buzău și
Asociația 5S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Șiguranță,
Sprijîn) în scopul promovării unui proiect în cadrul POCA CP
14 – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor
sociali de a se implica în formularea și promovarea
dezvoltării la nivel local

Colaborarea cu Asociația 5S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Șiguranță,
Sprijîn) pe care o propun prîn proiectul de hotărâre înițiat are la bază
Programul Operațional Capacitate Admînistrativă – CP 14.
Obiectivul general al proiectului propus a fi promovat în parteneriat cu
acest reprezentant al societății civile este creșterea gradului de implicare a
cetățenilor în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, prîn
dezvoltarea unei rețele de voluntari în județul Buzău care să sprijîne
comunitățile locale în sensul menționat.
Dezvoltarea spiritului de participare cetățenească în luarea unor decizii
la nivel local, în special în șituații de criză, este un element important al
prîncipiului solidarității participative.
Prîn Parteneriat nu sunt prevăzute obligații de natură fînanciară pentru
Conșiliul Județean Buzău.
Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma înițiată.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

CONȘILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
Direcția Juridică Și Admînistrație
Publică Locală
Nr. 4968/2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre privînd aprobarea Parteneriatului
de dezvoltare locală între Conșiliul Județean Buzău și
Asociația 5S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Șiguranță,
Sprijîn) în scopul promovării unui proiect în cadrul POCA CP
14 – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor
sociali de a se implica în formularea și promovarea
dezvoltării la nivel local

Conform prevederilor Codului Admînistrativ, autoritățile publice
județene pot colabora/asocia cu persoane juridice, înclușiv reprezentanți ai
societății civile pentru promovarea/realizarea unor proiecte, acțiuni de înteres
public.
În accepțiunea Ghidului POCA – CP 14 parteneriatul pentru dezvoltare
locală este o formă de cooperare și colaborare în vederea așigurării
dezvoltării locale din care trebuie să facă parte:
- autorități publice locale (comune, orașe, municipii/județe);
- ONG și/sau parteneri sociali.
Autoritatea de management POCA nu impune un model de parteneriat
de dezvoltare locală, partenerii fiind liberi să stabilească și să încludă acțiuni
care sunt relevante pentru comunitatea locală vizată.
Parteneriatul trebuie să fie constituit anterior depunerii proiectului.

DIRECTOR EXECUTIV,
MIRELA OPREA

