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                                                                                                         Anexa la HCJM nr.134/2019 
  
 
 

 Act adiţional nr.7 la  
CONVENŢIA DE COLABORARE 

Nr.3233/30/23.02.2012 
 
 
Părţile: 
1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş (DGASPC Mureş), cu sediul 
în Târgu-Mureş, str.Trebely, nr.7, telefon 0265/213512, e-mail office@dgaspcmures.ro, 
reprezentată prin Miklea Hajnal Katalin-Director General, Deak Elida Maria - Director general 
adjunct, Hârşan Carmen -  Director adjunct economic pe de o parte, 
şi 
2. Spitalul Clinic Judeţean Mureş, cu sediul în Târgu-Mureş, P-ţa Bernády György Nr.6, 
reprezentată de Dr. Gîrbovan Ovidiu–Manager, Dr. Ianoși Edith Simona - Director Medical, Ec. Blaga 
Ioana - Director financiar-contabil, As. Gafiţa Lateş – Director Îngrijiri,  pe de altă parte, au 
convenit la încheierea prezentului act adiţional.  

Art. I. Art. 2 ”OBIECTUL CONVENȚIEI”  se modifică și va avea următorul conținut: 
”Obiectul convenţiei de colaborare îl constituie participarea comună la înfiinţarea şi asigurarea 
funcţionării Serviciului rezidenţial de îngrijire şi asistenţă medico-socială ”Speranţa”, sub 
coordonarea şefului Serviciului Social pentru Copii cu Dizabilități, din cadrul DGASPC MUREŞ, 
pentru un număr de 6 locuri pentru copiii cu handicap grav, cu dependenţă de îngrijiri medicale 
specializate, cu vârsta între 0-3 ani.” 

Art. II. Art. 5 ”ATRIBUȚII”, lit. A, primul alineat se modifică și va avea următorul conținut: 
”Să pună la dispoziție spațiul situat în Târgu-Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38 compus dintr-
un salon cu șase paturi din cadrul Secției Clinice Pediatrie”. 

Art.III. Art. 7 ”Participarea”  se modifică și va avea următorul conținut: 
”Cheltuielile ocazionate de funcționarea acestui serviciu cu caracterisitici medico-sociale vor fi 
stabilite anual prin act adițional. Spitalul Clinic Județean Mureș va emite o singură factură lunară 
pentru toate cheltuiele  aferente alocației de hrană și drepturilor la cazarmamanet, echipament 
pentru dotare inițială și înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite, 
materiale cultural-sportive acordate copiilor ocrotiți de serviciile sociale de tip rezidențial 
destinate copiilor din sistemul de protecție specială respectiv serviciile specifice oferite copiilor 
aflați în plasament la Serviciului rezidenţial de îngrijire şi asistenţă medico-socială ”Speranţa”. 

Art.IV. Celelalte prevederi ale Convenţiei de colaborare rămân neschimbate. 
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