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ACOR!) Di COLABORARE

I, încheiat intre:

SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAS, cu sediul in localitate Negreşti Oas, str. Victoriei, nr W. 
judeţul Satw Mare, eudul fiscal 3963960, td.iCot 8548iy„ lux 02nl 854566 reprezentat prin manager Milnit 
Ioana pe de o parte

si
ASOCIAŢIA VIAVALIS TURT cu sediul in lealitatea iurt. sh, Piaţa Eroilor nr. 217, judeţul Saiu Mm*,

ersd fiscal 34315531 tel. 0761789578. fax_____  . reprezentata prin director Martin Romulus.
pc de alta parte

II. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE ¡1 constituie colaborai ea intre cele doua parti, in 
mîosuI rediructituiarii de cane Spitalul Orăşenesc Negreşti t las a pacienţilor care se afin in incapacitatea dc a se 
îngriji singuri si care au sau nu apartiniuori, către Centrul rezidenţial Viavalis Oas. in vederea acordării de către 
acesta din urma iu regim rezidenţial a serviciilor de îngrijire sociala contra cost.

III. DURATA ACORDULUI DE COLABORARE este nelimitata, pana la denunţarea de către 
una din parti, notificata in scris celeilalte, cu cel puţin i 5 zile înainte dc producerea efectiva.

I\ . DREPTURILE SI OBLIGAI UIT PÂRTILOR 
Sl'l I At.lJL OKASENLSt NKiRfSTI t»A\ are obligau«:

• s» faciliteze accesul pacicntiloi la dalele de contact a Centrului rezidenţial V atslk  Oas:
ASOC IAŢIA VlAVAl IS FURI arc obligau *

* sa anunţe orice modificare a datelor de contact a Centrului rezidenţial Viavalis Oas. in termenul cel mai 
scurt de la momentul modificării:

V. MODIFICAREA, SUSPENDAREA, INI EI aREA ACORÎD LUI DE COLABORARE 
Acordul poate li modificat numai prut scudul dc voinţa «I panilor. consemnat prin act udmonal 1« prezenta 
Partite put stabili de comun acord suspendarea pe o durata limitata a acordului 
Prezentul acord ¡unite înceta in următoarele condiţii:

a) prin acordul de voinţa al pârtilor:
b) prin denunţarea unilaterala a cornentici ii urma unui prea• tz dc 15 zile.

DlSPO/.ItlI FINALE
Prezentul acord intui in vigoare la dala semnam de către paiti,

încheiata azi, -Ci\* 2 -vei n pl uit toate vii *.>i, are de original, câte un exemplar pcnim
fiecare paite
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