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PROTOCOLDE COLABORARE

SPITALUL ORASENESC BREZOI, Str' Fabricii' Nr' 2' Loc' Brezoi'

Jud. Valcea, reprezentata legal pdn domnul Manager Dr' Vasile Cerbu

si

PRIMARJA BREZOI- SERVICIUL SOCIAL, avand sediul in Oras Brezot'

Str. Lotrului , nr. 2, Jud. Valcea , reprezentata legal prin doamna Nicolae Daniela '

denumite in continuare Pdrli,

Art. | - Obieclul Protocolului
Prezcntul protocol are drept obiect, colaborarea pafiilor in vederea desfasurarii

uctiuitatiior privind rezolvarea problemelor cu caxacter social aparute la pacientii

intemati in Spitalul Orasenesc Brezot ."'"-"-i""p"i 
p-acolului : rezolvarea problemelor medico- sociale din randul

populatiei orasului Brezoi

Arl. 2 - Durata Protocolului
frar*tuf paoro"df intra in vigoare de Ia data semnarii sale de catre parti si se

incheie pe o perioada nedeterminata .

Art, 3 - Obligatiile Partilor
ReDrezentantii Spitalului Orasenesc Brezoi au obligatia :
---"--- S" t"."uf"ze in scris reprezentantului serviciului social din cadrul

Primariei Oras Brezoi, orice caz cu probleme sociale' semnalat in

perioada sPitalizarii acestuia
- 

'Su 
transmita datele aoreate in ceea ca pdveste identificarea

oersoanelor.'s;;;;;i";. 
succint o ancheta sociala, pe baza datelor obtinute de la

oacient.
Reprezeintantul serviciului social, are obligatia :
- sa primeasca toate sesizarile legate de aceste cazun
- sa aduca la cunostinta factorilor de decizie in cel mai scurt trmp' a

problemei existente
- iu ia masurile necesaxe pentru rezolvarea in timp util' a problemelor

semnalate.

Art,4 - Incetarea
Prezentul protocol inceteaza in urmatoarele siruatii :

"j '1".-i 
*"tgt"izarii sau desfi intarii uneia dinre pani potrivit legii:

b) in caz de forta majora
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Arl. 5 - Forta majora
Forta majora este constatata de o autoritate competenta
Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul protocol. pe loata perioada in care aceasta actioneaza' 
Indiplinirea prezentului protocol va fi suspendata in perioada de actiune a

fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la

aparitia acesteia.
Paxtea care invoca forta majora are obligatia de a notifica aeleilalte parti,

imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la

dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai

mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de

plin drept a prezentului protocol, fara ca Yreuna dinte pafii sa poata pretinde

celeilalte daune-interese.

Art. 6 - Solutionarea litigiilor
Padile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila' prin

hatative directe si consultari, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ele

in cadrul sau in legatura cu indeplinirea prezentului protocol.

Art. 7 - Comunicari
Orice comunicare inhe parti, referitoare la indeplinirea prezentului protocol,

tuebuie sa fie tmnsmisa in scris.
Orice document scris trebuie inregishat atat in momentul tuansmiterii, cat si in

momentul primirii.
Comunicarile intle pafii se pot face prin posta, fax sau e-mail, cu conditia

conf i rmar i i  in  scr is  a  pr imi r i i  comunicar i i .

Art. 8 - Dispozitii finale
Partile vor actiona in spiritul bunei credinte si vor organiza in mod

corespunzator ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului protocol

Padile isi vor fumiza, in conditiile legii, toate infotmatiile necesare in vedetea

asigurarii indeplinirii obligatiilor asumate pdn prezentul protocol .
Partile isi vor coordona actiunile si alte manifestari publice legate de prezentul

protocol si se vor consulta ori de cate ori urmeaza ca una dintre ele sa transmita

public informatii legate de cele intepdnse in temeiul acestui protocol'
' 

Prezentul prolocol poate fi modificat sau completat, numai cu acordul scris al

parlilor, ori de cate ori acestea convin asupm amendamentelor propuse'

Prezentul protocol s-a incheiat astazi 21.06 2011 , in 2 (doua) exemplare' cate

un exemplar pentru fiecare Parte
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