
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                     
  

 
         HOTĂRÂRE NR. 421 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos” 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.08.2014; 
         Având în vedere raportul nr.118992/2014 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 şi 
Fundaţia Creştină „Ethos” şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.178, 180, 181, 182 şi 183/2014; 

  În conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011 privind asistenţa socială şi 
Legii nr.116/2002  privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, 
modificată şi completată, Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, modificată şi completată şi Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată; 

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 şi Fundaţia Creştină „Ethos”, având ca obiect 
sprijinirea persoanelor aflate în situaţie de risc social din municipiul Craiova, 
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 şi Fundaţia Creştină „Ethos” vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
                  SECRETAR, 

       Marin Traian RADU       Nicoleta MIULESCU 



   

 



Anexa la H.C.L. nr.______/2014 
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

privind sprijinirea persoanelor aflate în situaţie de risc social din municipiul 
Craiova  

 
 
Între: 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local Craiova, cu sediul in loc. Craiova, str. 
A.I.Cuza, nr. 7, tel/fax 0251 / 415177, 
şi 
Fundaţia Creştină Ethos cu sediul in Craiova, str. Paltinis, nr. 57, telefon 
0251415384, fax 0251415384, cod fiscal 5984802, cont bancar 
RO32RNCB0139018032820001, deschis la Banca BCR Craiova, Agentia Patria, 
reprezentata prin d-ra Marinescu Octavia Simona, 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011 privind asistenţa socială, 
Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 
Art.1. Obiectul protocolului: 

Prezentul protocol  are ca obiect colaborarea părţilor în vederea îmbunătăţirii 
serviciilor sociale acordate persoanelor aflate în situaţie de risc social din municipiul 
Craiova, prin implementarea următoarelor activităţi sociale: 

• ajutorarea persoanelor aflate în situaţie de risc social privind distribuirea de 
alimente, mobilier, haine, paturi, biciclete şi alte bunuri; 

• consiliere şi asistenţă socială pentru persoanele în vârstă; 
• asistenţă socială şi ajutor pentru copiii lipsiţi de ocrotire părintească şi pentru 

cei aflaţi sub măsură de protecţie specială; 
• acordarea unei mese calde pentru persoanele aflate în situaţie de risc social, în 

urma anchetelor sociale efectuate de către părţile prezentei convenţii; 
• educaţia şi înscrierea copiilor în grădiniţa şi şcoala Ethos. 

 
 Art.2. Obligaţiile părţilor: 

A. Obligaţii comune: 
a. colaborarea părţilor în vederea reintegrării grupurilor sociale pentru a depăşi 

eventualele situaţii de risc şi reintegrarea acestora în societate; 
b. stabilirea de comun acord a orarului de desfăşurare a activităţilor 

corespunzătoare obiectului prezentului protocol; 
c. părţile vor delega o persoană de contact în privinţa derulării acestui protocol; 



d. respectarea şi aplicarea cu bună credinţă a prevederilor protocolului. 
 

B. Obligaţii specifice: 
1. Consiliul Local al Municipiului Craiova îşi asumă următoarele obligaţii: 

a. informarea colaboratorilor Fundaţiei Creştine „Ethos” cu privire la specificul 
activităţilor desfăşurate de către autoritatea locală în domeniul asistenţei şi 
protecţiei sociale; 

b. identificarea şi evaluarea situaţiilor privind persoanele singure şi familiile aflate 
în situaţie de risc social ce impun acordarea de beneficii şi servicii sociale 
precum şi alte ajutoare în vederea evitării marginalizării şi excluderii sociale; 

c. efectuarea de anchete sociale şi  transmiterea acestora  către Fundaţia Creştină 
„Ethos” în vederea soluţionării cazurilor sociale identificate; 

d. colaborarea cu Fundaţia Creştină „Ethos” în domeniul asistenţei sociale în 
vederea monitorizarii cazurilor sociale identificate; 

e. comunică celeilalte părţi, în scris şi în timp util, orice modificare de natură să 
afecteze executarea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol. 
 

2. Fundaţia Creştină Ethos îşi asumă următoarele obligaţii: 
a.  organizează, planifică şi coordonează activităţile desfăşurate în cadrul 

fundaţiei, în vederea asigurării calităţii serviciilor sociale oferite persoanelor 
singure şi familiilor aflate în situaţie de risc social;  

b.  desfăşoară activităţi caritabile în beneficiul persoanelor singure şi familiilor 
aflate în situaţie de risc social, le asigură consiliere şi îngrijire, după caz  şi 
oferă sprijin persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în baza datelor 
furnizate de către Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului; 

c. colaborează cu Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială din cadrul 
autorităţii locale în soluţionarea şi monitorizarea cazurilor sociale semnalate; 

d. comunică celeilalte părţi, în scris şi în timp util, orice modificare de natură să 
afecteze executarea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol; 

e. prezintă semestrial Primarului Municipiului Craiova un raport de activitate cu 
documente justificative privind activitatea desfăşurată, iar în termen de 15 zile 
de la încetarea Protocolului un raport final de activitate.  

 
Art.3. Modificarea prezentului protocol se poate face cu acordul părţilor prin act 

adiţional. 
 

Art.4.  Încetarea prezentului protocol se face în urmatoarele situatii: 
a) la expirarea termenului stabilit în protocol; 
b) de comun acord; 
c) prin denunţare unilaterală, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, care se 
comunică şi se motivează în scris, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte.  
 
 
 

Art.5.  Durata protocolului 



Protocolul se încheie pentru o perioada de 12 luni, cu începere de la data 
semnării lui, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor prin act adiţional, 
care va fi parte integrantă din prezentul protocol. 
 

Art.6. Orice modificare legislativă modifică de drept prevederile prezentului 
protocol. 

 
Art.7. Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare în momentul semnării lui de    

către ambele părţi. 
 
Art.8.  Neînţelegerile dintre părţi în legătură cu interpretarea şi executarea prezentului 

protocol care nu se rezolvă pe cale amiabilă vor fi soluţionate de către 
instanţele judecătoreşti în condiţiile legii. 

 
Prezentul Protocol de colaborare s-a încheiat astăzi, __________________ 

într-un număr de 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului                       Fundaţia Creştină Ethos 

                    Craiova,                                            Reprezentant legal 

 

                    PRIMAR,                                              Comp. Juridic 

          Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Marin Traian RADU 
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