
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                     
                                                                                                     

HOTĂRÂRE NR. 29 
privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, Penitenciarul Craiova şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.01.2014; 
        Având în vedere raportul nr.5545/2014 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea Protocolului de 
colaborare între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
Penitenciarul Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova, având ca obiect punerea în aplicare a prevederilor Legii 
nr.254/2013, cu privire la înhumarea persoanelor private de libertate, decedate în 
Penitenciarul Craiova, care nu au aparţinători sau aceştia refuză înhumarea şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.20, 21, 22, 23 şi 24/2014; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor 
şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. d şi e coroborat cu alin.6, lit.a, pct.2 şi 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 Protocolul de colaborare, între municipiul Craiova, prin Consiliul 

Local al Municipiului Craiova,  Penitenciarul Craiova şi Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, având ca 
obiect punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.254/2013, cu privire la 
înhumarea persoanelor private de libertate, decedate în Penitenciarul Craiova, 
care nu au aparţinători sau aceştia refuză înhumarea, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
colaborare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.       

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Economico – Financiară, 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova şi Penitenciarul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
             
  Vasilica GHEORGHIŢĂ 

  SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 



   

 



                                                                                                                                                                                                                                                                
 

                                                                             ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.29/2014 
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                                                           Vasilica GHEORGHIŢĂ 
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 
 

Între: 
  
 

Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul în 
Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7, judeţul Dolj,  
 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ 
Craiova, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr.129 

şi 
 Penitenciarul Craiova, cu sediul în Craiova, str.Vasile Alecsandri, nr 89, jud. Dolj. 
 
 ART. 1. OBIECTUL PROTOCOLULUI 
 
 Obiectul protocolului îl constituie punerea în aplicare a prevederilor art. 52, alin.4 şi 5 
din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse 
de organele judiciare în cursul procesului penal, respectiv înhumarea persoanelor private de 
libertate decedate, care nu au aparţinători sau aceştia refuză înhumarea. 
 

ART. 2. DURATA PROTOCOLULUI 
 
 Prezentul protocol se încheie pe perioada nedeterminată şi va intra în vigoare la data 
semnării lui de către părţi.  
 
 ART. 3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 

A.PENITENCIARUL CRAIOVA se obligă: 
 

a) să sesizeze şi să comunice identitatea decedatului Primăriei Municipiului Craiova,; 
b) să întreprindă măsurile necesare în vederea efectuării autopsiei medico-legale şi să 

pună la dispoziţia autorităţii locale, certificatul constatator al decesului şi certificatul de 
deces, în original; 

c) să asigure, după caz, serviciile religioase ale decedatului. 
 

 
B. REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI 
FONDULUI LOCATIV se obligă: 

 
       

a) să asigure transportul funerar, locul de înhumare (groapa), materialele necesare pentru 
înmormântarea decedatului (sicriu, cruce, alte accesorii de înmormântare) şi înhumarea 
acestuia; 



b) să întocmească documentaţia referitoare la justificarea cheltuielilor privind 
contravaloarea serviciilor prestate şi a bunurilor puse la dispoziţie pentru înhumare, pe care o 
transmite, spre decontare, în termen de 48 de ore de la înhumare,  directiei de specialitate din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova ; 

c) să comunice, de îndată, Penitenciarului Craiova, date cu privire la serviciile prestate 
pentru înhumare, respectiv locul de înhumare. 

 
C. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA, prin DIRECŢIA 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova se obligă: 

 
a) să propună în bugetul anual, sumele necesare pentru acoperirea costurilor de înhumare a 

persoanelor decedate în Penitenciarul Craiova; 
b) să asigure plata cheltuielilor de înhumare, pe baza actelor justificative depuse de către 

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ. 
 
ART. 4. DISPOZIŢII FINALE 
 
Prezentul Protocol poate fi modificat sau completat numai cu acordul părţilor. 
Încetarea participării în cadrul prezentului protocol de către oricare din părţi, se notifică 

celorlalte părţi, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte. 
Orice modificare legislativă modifică de drept prevederile prezentului protocol. 
 
Prezentul Protocol de colaborare s-a încheiat astăzi,_____________ în 3 (trei) 

exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 

 
  
  CONSILIUL LOCAL AL  
MUNICIPIULUI CRAIOVA                                      PENITENCIARUL CRAIOVA 

   
 
      PRIMAR,                                                                    DIRECTOR, 

     Lia-Olguţa VASILESCU                                                Cms.şef  Adrian BECHEANU 
 
 
 

 
                      R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA 

 
Director General 

Florin Gabriel Lungu 
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