
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

 PROIECT 
 

      HOTĂRÂREA NR.________ 
privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare 

încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „THE 
EUROPEAN HOUSE” 

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

28.01.2016; 
Având în vedere raportul nr.8603/2016 întocmit de Direcţia Administraţie 

Publică şi Asistenţă Socială prin care se propune prelungirea duratei de valabilitate a 
Convenţiei de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Asociaţia „THE EUROPEAN HOUSE”; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, republicată, privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, aprobată prin Legea nr.246/2005; 

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 prelungirea, până la data de 31.12.2016, a duratei de valabilitate a 
Convenţiei de Colaborare  încheiată între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Asociaţia „THE EUROPEAN HOUSE”, având ca obiect cofinanţarea 
activităţilor de asistenţă socială a persoanelor cu dizabilităţi în vârstă de peste 
18 ani, provenite din abandonuri. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
Convenţia de Colaborare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.192/2002. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Economico-Financiară şi 
Asociaţia „THE EUROPEAN HOUSE” vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

          INIŢIATOR,        AVIZAT, 
            PRIMAR,           PT.SECRETAR, 

      Lia – Olguţa VASILESCU           Ovidiu MISCHIANU 



 MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                        Se aprobă,                                                           
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                              PRIMAR,     
Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială                         
Centrul Social Comunitar, Politici de Asistenţă                                            Lia Olguţa Vasilescu 
Socială şi Parteneriate 
Nr. 8603/18.01.2016         

                                                                                                                                   Avizat, 
                                                                                                                           Pt.SECRETAR, 
 
                                                                 Ovidiu Mischianu    

 
 

RAPORT 
privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de  Colaborare cu Asociaţia „THE 

EUROPEAN HOUSE“ 
 
 

Prin adresa înregistrată sub nr. 206433/30.12.2015 Asociaţia “THE EUROPEAN HOUSE” 
Craiova solicită prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de colaborare cu Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, care are ca scop  cofinantarea activitatilor de asistenţă socială a persoanelor cu 
dizabilitati în vârstă de peste 18 ani, provenite din abandonuri, în casele de bună vecinătate ale 
asociaţiei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.192/2002. 

Asociaţia “The European House” cu sediul în Craiova, Str. Mihail Moxa, bl. C17, ap. 2. este o 
organizaţie neguvernamentală cu caracter umanitar, înfiinţată în anul 1995, fuzionând în anul 2002 cu 
Fundaţia “ Helios”, ambele organizaţii având acelaşi obiectiv de activitate.  

Acest parteneriat  urmăreşte întreţinerea, ocrotirea, asistarea şi recuperarea unui număr mediu de 
51  de tineri cu dizabilităţi, în vederea integrării socio-profesionale. Programele de activităţi şi asistenţă 
socială ale asociaţiei se derulează în cele cinci case de bună vecinătate de tip familial, cu o capacitate 
rezidenţială de până la 60 locuri, care sunt situate în municipiul Craiova, proprietăţi ale fundaţiei: Casa 
“Helios”, situată în str. Mihail Moxa, bl. C17, ap.2, Casa “Fraţii Tudor”, situată în str. Înfrăţirii, bl. 
C16A, ap.1, Casa “Nanterre”, situată în str. Nanterre, bl. I10, ap.1, Casa “Sărari”, situată în str. 
Ludovic Mrazec, bl. M26, ap.3, Casa “Alava- Vânători”, situată în str. Vânători, nr.12. 

Beneficiarii serviciilor oferite sunt persoane cu dizabilităţi, asistaţi şi rezidenţi în asociaţie, cu 
vârste de peste 18 ani, cu grade diferite de handicap psihic, fizic, social care  provin din Căminele 
spital Poiana Mare şi Corlate, abandonaţi de familii dezorganizate sau orfani şi din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Dolj. 

Prin programele derulate, în funcţie de gradul de handicap şi nivelul de evoluţie al tinerilor, 
asociaţia oferă grupurilor ţintă o gamă variată şi complexă de servicii sociale menite să asigure tinerilor 
un standard mediu de viaţă şi integrare, asistenţa şi îngrijirea de care aceştia au fost privaţi o lungă 
perioadă de timp, şi anume: 

-asistarea, ocrotirea şi îngrijirea în sistem  de rezidenţă a tinerilor cu handicap sever şi a celorlalte 
categorii de beneficiari; 

-recuperarea psihofizică şi socializarea tinerilor cu handicap accentuat, în măsura posibilităţilor şi 
acceptului comunităţii locale, implicându-i în activităţi curent, necesare şi cât mai diverse, având în 
vedere instabilitatea psihomotorie care-i caracterizează; 

-formarea deprinderilor de igienă, autogospodărire şi interrelaţionare socială în comunitatea locală, 
atât a tinerilor cu handicap accentuat cât şi a tinerilor cu handicap mediu, locomotor sau uşor; 

-terapie ocupaţională în cadrul microfermelor pentru tinerii neintegrabili profesional în mediul 
urban, socializare şi petrecere a timpului liber pentru toate categoriile de beneficiari; 

-asistenţă medicală asigurată de medical de familie, precum şi, dacă este cazul, în clinici de 
specialitate; 

-pregătirea tinerilor în vederea integrării, reintegrării şi reorientării profesionale; 
- consultanţă, consiliere, suport emoţional şi asistenţă secvenţială la domiciliul tinerilor care 

trăiesc independent în locuinţe închiriate şi locuinţe private; 



-sprijin pentru o viaţă independentă; 
-găzduire temporară, până la găsirea unei posibilităţi şi soluţii de integrare socială, profesională 

sau familială; 
-diverse activităţi instructive, educative şi gospodăreşti funcţie de gradul de handicap şi nivelul de 

evoluţie al beneficiarilor; 
-relaţionarea cu angajatorii, monitorizând evoluţia tinerilor şi gradul de integrare profesională al 

acestora; 
-relaţionarea cu proprietarii de locuinţe închiriate, monitorizând gradul de socializare al tinerilor 

care locuiesc cu chirie; 
-crearea unui sistem de autoîntreţinere, realizarea unor economii din veniturile salariale personale 

ale asistaţilor. 
Din 2001 până în prezent, anual, s-a încheiat Convenţie cu Asociaţia “The European House” 

pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor materiale aferente imobilelor 
situate în: str. Mihail Moxa, Bl.C17 ap.2; str. Înfrăţirii, Bl. C16A ap.1; str. Nanterre bl.I10  ap.1; str. 
Ludovic Mrazec bl.M26 ap.3 şi str. Vânători nr.12, în acest sens fiind prevăzute sume în bugetul local. 

Pentru punerea în aplicare a parteneriatului, în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 
autoritatea locală a alocat Asociaţiei „The European House“  suma de 130 mii lei,  care a fost utilizată 
pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale- bunuri si servicii. 

La capitolul cheltuieli de personal au fost incluse salariile de bază, cotele de contribuţii sociale 
către bugetul de stat şi bugetul local, CAS, cheltuieli privind constituirea fondului de asigurări sociale 
de sănătate, şomaj, accidente de muncă şi boli profesionale, concedii şi indemnizaţii, fond de garantare 
a creanţelor salariale, pentru un număr de 6 angajaţi ( 3 asistenţi sociali, 1 economist, 1 consiler juridic 
şi 1 director). Asfel, s-a cheltuit suma de 86,439 mii lei – sumă ce a reprezentat salariile pe lunile 
ianuarie- decembrie 2015. 

La capitolul cheltuieli materiale- bunuri si servicii, s-a cheltuit suma de 43,561 mii lei, după 
cum urmează: 

-s-a cheltuit suma de 0,369 mii lei pentru procurarea de hârtie pentru copiator, dosare, 
bibliorafturi, agrafe de birou, fluid corector, pixuri; 

-s-a cheltuit suma de 36, 372 mii lei pentru plata întreţinerii celor 4 apartamente către 
asociaţiile de locatari, a energiei electrice şi a gazelor consumate pentru locaţia asociaţiei, situată în 
Str. Vânători, nr.12; 

- s-a cheltuit suma de 2,718 mii lei pentru plata serviciilor de apă, canal şi vidanjare în locaţia 
din str. Vânători, nr.12, în baza contractului încheiat cu Compania de Apă Oltenia; 

-s-a cheltuit suma de 1,640 mii lei, reprezentând plata facturilor telefonului existent la sediul 
din str. Mihai Moxa. În cadrul abonamentului este inclus şi serviciul de internet care este foarte necesar 
asociaţiei pentru informare în toate domeniile de activitate care au legătură cu aceasta, pentru 
transmiterea de date lunare si anuale către autoritatea locală; 

- s-a cheltuit suma de  0,856 mii lei pentru alte bunuri si servicii  de întreţinere şi funcţionare; 
- s-a cheltuit suma de 1.606 mii lei pentru plata serviciilor şi comisioanelor bancare. 
Având în vedere cele prezentate, potrivit prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi  

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.448/2006, republicată, privind protecţia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, şi  prevederilor 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 şi art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova: 

- prelungirea duratei de valabilitate, până la data de 31.12.2016, conform actului adiţional 
anexat; 

- împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional; 
- modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr.192/2002. 

 
 DIRECTOR EXECUTIV, 
              Ioana Stoian 

                  ÎNTOCMIT, 
                                                                                              Insp. spec. Elena Oprea 



                                                                              Cons. Liliana Constantinescu 
 
 

   



                                                                   ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR._________/__________ 

E.O.- 3ex. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială 
Centrul Social Comunitar, Politici de Asistenţă Socială şi Parteneriate 
NR. 6/ _________2016 
 ACT ADIŢIONAL 

 
LA CONVENŢIA NR. 78/21.12.2009 

 
 Încheiat în baza art.6 din Convenţia de colaborare, al cărei obiect îl constituie cofinanţarea 
activităţilor de asistenţă socială a persoanelor cu dizabilităţi în vârstă de peste 18 ani provenite din 
abandonuri în casele de bună vecinătate ale asociaţiei,  

 între: 

   Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, Str. A.I. Cuza, nr.7, 
tel/fax. 0251/41 51 77, cod fiscal 4417214, IBAN RO83TREZ24A680502100101X, deschis la 
TREZORERIA STATULUI, reprezentat de Primar, doamna Lia Olguţa Vasilescu 

 şi 

   Asociaţia The European House, organizaţie neguvernamentală cu sediul în Craiova, Str. Mihail Moxa, bl. 
C17, ap.2, tel/fax. 0351/44 80 02, Cod fiscal 7510597, cod IBAN RO55 BACX 0000003010007006 deschis 
la Banca Comercială UNICREDIT ŢIRIAC BANK CRAIOVA, reprezentată de Manager Ghiţă Sevastian 

 Articol unic. 

 Art.8 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

  Convenţia este valabilă pentru perioada 01.01.2016- 31.12.2016, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu 
acordul părţilor prin act adiţional care va fi parte integrantă din Convenţie. 

  Toate celelalte clauze prevăzute în Convenţie rămân nemodificate. 

  Prezentul Act Adiţional s-a încheiat azi________________ în 3 exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte, având aceeaşi valoare fiecare. 

 

               ASOCIAŢIA   
THE EUROPEAN HOUSE CRAIOVA                                                MUNICIPIUL CRAIOVA 
 
                Director,                                                                                                        Primar, 

            Sevastian Ghiţă                                                                                       Lia Olguţa Vasilescu 

                Contabil,                                                                                                Director Executiv, 

             Vica Boşonea                                                                                                Nicolae Pascu 

                                                                                                                         Director Executiv DAPAS, 

    Ioana Stoian 

Vizat pentru legalitate, 
Cons. Jr. Mădălina Deca 
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