
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                  
                                                          

     HOTĂRÂREA NR.149 
privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare dintre 

Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Comunitatea 
Evreilor Craiova 

 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.04.2017; 

    Având în vedere raportul nr.49905/2017 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea prelungirea 
duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare dintre Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova; 

     În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi  fundaţii, modificată şi completată, Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerii care au părăsit sistemul de 
protecţie a copilului şi a alotor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum 
şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 
cantinelor sociale, Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, modificată şi completată, Legii  nr.292/2011 privind asistenţa socială, Legii 
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, Hotărârii Guvernului 
nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

      În temeiul art.36, alin.2, lit. d şi e coroborat cu alin.6, lit. a, pct.2, alin.7 lit.a, 
art.45 alin.2 lit.f, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare dintre 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Comunitatea 
Evreilor Craiova, pe perioada 10.05.2017-10.05.2018, conform actului adiţional 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte directorul executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova să semneze actul adiţional prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre.  

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.116/2016. 



Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

             
     
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                      
CONTRASEMNEAZĂ, 

                              PT. SECRETAR, 
     Radu MARINESCU         Ovidiu MISCHIANU 

 

 
 



  
 

                                                                               ANEXA LA HOTĂRÂRE ANR.149/2017 
 

 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                                                 Radu MARINESCU 

 
 
 

ACT ADIŢIONAL 
 

LA PROTOCOLUL DE COLABORARE  nr. 80173/04.05.2016 privind sprijinirea 
persoanelor vârstnice de cult mozaic aflate în situaţie de risc social din municipiul Craiova 

 

 

 
 Prezentul act adiţional se încheie între: 

 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, cu sediul în mun. Craiova, Str. Eustaţiu Stoenescu, 

bl. T8, parter, reprezentat prin Director Executiv - dna. Ioana Stoian 
şi 
 Comunitatea Evreilor Craiova cu sediul în str. Horezului, nr. 5, telefon 0351/434036, 

cod fiscal 4553178,  reprezentată prin Preşedinte - doctor profesor Sabetay Corneliu  

 

 
 Articol unic  

 

 Articolul 5 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

         
 Protocolul de colaborare este valabil pentru perioada 10.05.2017- 10.05.2018, cu  
posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor. 

 

 Prezentul Act Adiţional s-a încheiat azi________________ în 2 exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte, având aceeaşi valoare fiecare. 

 
 
CONSILIUL LOCAL AL                          COMUNITATEA EVREILOR CRAIOVA 

MUNICIPIULUI CRAIOVA                          
           DPCASMC 
 
      Director Executiv,                                                               PREŞEDINTE,  
 

        Ioana Stoian                                                            Dr. Prof. Sabetay Corneliu  
            
 
 
  Vizat pentru legalitate, 
 

Cons. Jr. Mădălina Decă 
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