ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
ORASUL HATEG
PRIMAR

Anexa nr. 2
la proiectul de hotărâre nr. 183/2021

ORAŞUL HAŢEG
PRIMĂRIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEŢEAN ,,DECEBAL” HUNEDOARA

Nr. ______________ din __________

Nr. _____________ din __________

PLAN DE COLABORARE
I. TEMEIUL LEGAL
Având în vedere prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 719/2016 pentru
aprobarea programului „Construcţia de locuinţe de serviciu” şi Hotărârea
Consiliului Local al Oraşului Haţeg nr. 143/2021 privind aprobarea
„Regulamentului pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor de serviciu pentru
tineri construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe din fondul locativ al
Oraşului Haţeg”, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale art. 3 alin. (1)
din Legea nr. 550 din 29.11.2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei
Române, cu modificările si completările ulterioare şi Ordinul I.G.J.R nr. 15 din
21.06.2019 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de cooperare /
colaborare la nivelul Jandarmeriei Române, se încheie următorul Plan de colaborare.
II. PĂRŢILE SEMNATARE
1.
Oraşul HAŢEG cu sediul în localitatea Haţeg, Oraşul Haţeg, Piaţa
Unirii,
nr.6,
judeţul
Hunedoara,
telefon:
0254/241019,
e-mail:
primaria.hateg@yahoo.com, având CIF 2535368, reprezentată prin domnul Adrian
Emilian PUŞCAŞ în calitate de Primar şi
2.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara cu sediul
în localitatea Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 30, judeţul Hunedoara, telefon:
0254/228910, fax: 0254/228910, e-mail: dispecer@jandarmihunedoara.ro,
reprezentat de domnul colonel Dumitru-Marius IOSIF în calitate de (Î.) Inspector
şef.
III. SCOPUL PLANULUI
Părţile semnatare au convenit să colaboreze în vederea repartizării şi
închirierii locuinţelor de serviciu, disponibile, construite prin fonduri A.N.L., situate
în oraşul Haţeg, strada Victor Babeş, nr. 28, personalului din cadrul Detaşamentului 5
Jandarmi Hunedoara, Plutonul 2 Jandarmi Haţeg, aparţinând Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara.

IV. OBIECTIVELE PLANULUI
Părţile semnatare urmăresc ca, prin aplicarea legislaţiei în domeniul
repartizării şi închirierii locuinţelor de serviciu construite prin fonduri A.N.L.,
personalul din cadrul Detaşamentului 5 Jandarmi Hunedoara, Plutonul 2 Jandarmi
Haţeg, aparţinând Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara care
îndeplineşte condiţiile legale să poată fii beneficiarii repartizării unor locuinţe de
serviciu, în limita disponibilităţii.
V. RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR SEMNATARE
1. În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, Primăria Oraşului Haţeg, are
următoarele obligaţii:
(a) Primeşte cererile pentru atribuirea unei locuinţe de serviciu, depuse de
către angajaţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara care îşi
desfăşoară activitatea la Detaşamentul 5 Jandarmi Hunedoara, Plutonul 2 Jandarmi
Haţeg, str. Libertăţii nr. 6;
(b) Verifică, prin Comisia de analiză şi stabilire a ordinii de prioritate pentru
repartizarea locuinţelor de serviciu, cererile şi actele anexate depuse de angajaţii
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara care îşi desfăşoară
activitatea la Detaşamentul 5 Jandarmi Hunedoara, Plutonul 2 Jandarmi Haţeg;
(c) Propun spre aprobare Consiliului Local al Oraşului Haţeg, ordinea de
prioritate cuprinzând lista / listele cu angajaţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean
„Decebal” Hunedoara care îşi desfăşoară activitatea la Detaşamentul 5 Jandarmi
Hunedoara, Plutonul 2 Jandarmi Haţeg, care îndeplinesc condiţiile pentru atribuirea
unei locuinţe de serviciu din fondul locativ al Oraşului Haţeg;
(d) Verifică, prin compartimentul de specialitate din cadrul Aparatului de
Specialitate al primarului Oraşului Haţeg, respectarea contractelor de închiriere de
către titularii acestora şi propune măsuri în consecinţă, în cazul nerespectării clauzelor
contractuale.
2. În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Hunedoara are următoarele obligaţii:
(a) Identifică potenţialii beneficiari ai locuinţelor, din cadrul personalului
propriu, care îşi desfăşoară activitatea la Detaşamentul 5 Jandarmi Hunedoara,
Plutonul 2 Jandarmi Haţeg, cu sediul în oraşul Haţeg, str. Libertăţii nr. 6;
(b) Transmite Primăriei Oraşului Haţeg lista cu angajaţii din cadrul instituţiei,
care solicită atribuirea unor locuinţe de serviciu disponibile;
(c) Să aducă la cunoştinţă Primăriei Oraşului Haţeg orice modificare a
raporturilor de serviciu ale personalului propriu care beneficiază de locuinţe de
serviciu atribuite în condiţiile prezentului Plan, în vederea luării măsurilor care se
impun.

VI. ORGANIZAREA COLABORĂRII
1. Identificarea potenţialilor beneficiari ai locuinţelor, din cadrul personalului
propriu, se va efectua de către comandantul Detaşamentului 5 Jandarmi Hunedoara /
înlocuitor legal, însă corespondenţa oficială cu Primăria Oraşului Haţeg se va purta
doar de către structura / compartimentul de specialitate / personalul specializat din
cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara, nominalizat de
către inspectorul şef al I.J.J. Hunedoara.
2. Personalul încadrat în cadrul compartimentelor de specialitate din cadrul
Primăriei Oraşului Haţeg solicită date şi informaţii necesare în procesul de atribuire a
locuinţelor de serviciu (altele decât cele personale necesare constituirii dosarului),
doar prin adresă oficială către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Decebal”
Hunedoara.
VII. MODALITĂŢI DE COMUNICARE
(1) Comunicarea între părţi a datelor şi informaţiilor referitoare la activităţile
care fac obiectul prezentului Plan de colaborare se organizează şi se realizează prin
personalul desemnat al celor două părţi.
(2) Schimbul de date şi informaţii între părţi se realizează în scris, prin
telefax sau poştă electronică.
(3) Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea oricărui document, oricărei
informaţii sau oricărui alt material comunicat lor sub clauză de confidenţialitate, dacă
acestea sunt solicitate ca urmare a unor prevederi legale în vigoare.
- Primăria Oraşului Haţeg poate divulga informaţii sau documente
referitoare la prezentul Plan de colaborare dacă şi în măsura în care:
a) Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara consimte la divulgare;
b) divulgarea este impusă de legislaţia în vigoare.
- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara poate divulga informaţii
sau documente referitoare la prezentul Plan de colaborare dacă şi în măsura în care:
a) Primăria Oraşului Haţeg consimte la divulgare;
b) divulgarea este impusă de legislaţia în vigoare.
VIII. SOLUŢIONAREA DIVERGENŢELOR/ LITIGIILOR
Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind prezentul plan sau rezultate
din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, să fie rezolvate pe cale amiabilă,
prin tratative directe desfăşurate la sediul celor două instituţii.
IX.

DISPOZIŢII FINALE

(1) Atribuirea cu chirie a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Oraşului
Haţeg, construite prin fonduri A.N.L. se realizează în temeiul prezentului Plan de

colaborare, a dispoziţiilor H.G. nr. 719/2016 cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a
Hotărârii Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare precum
şi a Hotărârii Consiliului Local al oraşului Haţeg nr. 143/2021.
(2) În vederea atribuirii locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Oraşului
Haţeg, angajaţilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara care îşi
desfăşoară activitatea la Detaşamentul 5 Jandarmi Hunedoara, Plutonul de Jandarmi
Haţeg, li se aplică prevederile „Regulamentului pentru repartizarea şi închirierea
locuinţelor de serviciu construite prin ANL din fondul locativ al Oraşului Haţeg”,
aprobat prin HCL nr. 143/2021.
(3) Prezentul Plan de colaborare poate fi denunţat în mod unilateral de către
oricare dintre părţile semnatare cu o notificare prealabilă scrisă de 30 zile.
(4) Prevederile prezentului Plan de colaborare intră în vigoare la data semnării
părţilor şi este valabil 12 luni de la această dată, având caracter obligatoriu pentru
ambele părţi semnatare.
(5) După expirarea duratei de valabilitate, planul de cooperare se poate
prelungi prin act adiţional pe perioade succesive a câte 12 luni, în condiţiile în care
nici una dintre părţi nu şi-a manifestat intenţia de reziliere în scris, cu maximum 30 de
zile înaintea expirării valabilităţii prezentului document.
(6) Prezentul Plan de colaborare poate fi completat şi modificat numai prin
acordul scris al părţilor, consemnat prin acte adiţionale.
(7) Prezentul PLAN DE COLABORARE s-a încheiat astăzi _________, în 2
(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
ORAŞUL HAŢEG
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INSPECTORATUL DE JANDARMI
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Haţeg, 21 octombrie 2021

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Adrian Emilian Pușcaş

