
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 

  
                                           HOTĂRÂREA NR._____ 
privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat încheiat 

între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia de Asistenţă Socială 
Craiova, Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia „Vasiliada” 

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

27.06.2019; 
Având în vedere expunerea de motive nr.102011/2019, raportul nr.102012/2019 

întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, 
Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia „Vasiliada”; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii si fundaţii, aprobată prin Legea nr.246/2005, Hotărârii Guvernului nr.197/2006 
privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor 
persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, 
persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării 
acestor programe, modificată şi completată, Ordinului Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei nr.325/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare şi 
de finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul 
asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, a persoanelor fără adăpost şi a persoanelor 
victime ale violenţei în familie şi Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
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 a şi 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 Acordului de parteneriat încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia de Asistenţă Socială 
Craiova, Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia „Vasiliada”, pentru o perioadă de 5 
ani, începând cu data de 01.07.2019. 

Art.2. Se aprobă majorarea contribuţiei anuale a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, pentru suportarea costurilor 
de funcţionare a Centrului Social de Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost 
„Sfântul Vasile”, de la suma de 455.000,00 lei, la suma de 750.000,00 lei, 
începând cu data de 01.07.2019. 



Art.3.  Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova   
să semneze actul adiţional de modificare a acordului de parteneriat, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.257/2006. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică, Direcţia Economico – Financiară, Direcţia de Asistenţă 
Socială Craiova,  Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia „Vasiliada” vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
 
 
                   INIŢIATOR, AVIZAT, 
                      PRIMAR, SECRETAR, 

           Mihail GENOIU 
 

Nicoleta MIULESCU 

 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA JURIDICA, ASISTENTA DE SPECIALITATE SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
Nr.102011/05.06.2019 

 

 

Expunere de motive 

 
privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat încheiat cu Arhiepiscopia 

Craiovei şi Asociaţia ”Vasiliada”, în beneficiul persoanelor fără adăpost din municipiul Craiova şi a 

majorării contribuţiei Consiliului Local Municipal prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova pentru 
suportarea costurilor de funcţionare a centrului 

 
 Centrul, situat în municipiul Craiova, str. Râului, nr. 42, are o capacitate de 52 locuri şi oferă în 

regim rezidențial un complex de servicii sociale acordate conform legislației în vigoare, crescând astfel 

șansele de incluziune socială a celor găzduiți în cadrul acestuia. 
Serviciile centrului sunt structurate în așa fel încât să răspundă atât nevoilor de bază ale 

beneficiarilor, respectiv asigurarea adăpostului și a hranei zilnice, precum și sprijin pentru dezvoltarea 
abilităților de comunicare și relaționare interpersonală, abilităților practice pentru viață, urmată de 

pregătirea pentru integrarea pe piața muncii (calificare profesională, mediere pentru obținerea unui loc de 

muncă și consiliere pentru păstrarea locului de muncă).  
Beneficiarii Centrului Social de Urgență pentru persoanele fără adăpost „Sf. Vasile” din 

municipiul Craiova sunt persoane adulte, cu sau fără copii aflate în stradă de o perioadă mare de timp, 
persoane care au fost evacuate în urma retrocedărilor și nu au resursele materiale necesare asigurării unei 

locuințe. Totodată, potrivit noilor modificări ale Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea 

violenței domestice, republicată, prin Legea nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 
217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, conform art. 7, alin (6), centrul are 

obligativitatea de a primi în cadrul acestuia și persoanele care sunt agresori ai victimelor violenței în 
familie și nu prezintă pericol pentru beneficiarii prezenți și care nu au posibilitatea de a fi cazați în alte 

locuri.   

Activitățile desfășurate în cadrul serviciului social ”Centrul Social de Urgență pentru persoanele 
fără adăpost „Sf. Vasile” sunt: 

− administrative și de cazare; 

− asistență socială; 

− asistență și suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale; 

− asistență medicală; 

− educare și formare; 

− socializare, activități culturale și de petrecere a timpului liber. 

 Urmare a celor de mai sus, supunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova  
proiectul de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat încheiat cu 

Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia ”Vasiliada”, în beneficiul persoanelor fără adăpost din municipiul 

Craiova şi a majorării contribuţiei Consiliului Local Municipal prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova 
pentru suportarea costurilor de funcţionare a centrului, precum şi majorarea contribuţiei anuale a 

Consiliului Local Municipal prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova de la suma de 455.000,00 lei la 
suma de 750.000,00 lei pentru suportarea costurilor de funcţionare a centrului, începând cu 01.07.2019. 

 

Primar, 

Mihail Genoiu 

 

 
 

Director Executiv, 

Ovidiu Mischianu 



  

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECTIA JURIDICA ASISTENTA DE SPECILITATE SI CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 
Nr.102012/05.06.2019 

SE APROBĂ, 
PRIMAR 

Mihail GENOIU 
 
 
 
                    AVIZAT,  AVIZAT,    
        Administrator Public,                                 Directia Economico-Financiara 
        Marian Sorin MANDA                                        Daniela Militaru 
 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat 

încheiat cu Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia ”Vasiliada”, în beneficiul 
persoanelor fără adăpost din municipiul Craiova şi a majorării contribuţiei 

Consiliului Local Municipal prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova pentru 
suportarea costurilor de funcţionare a centrului 

 
            
 Prin Nota de Fundamentare nr.17978/03.06.2019 întocmită de către Serviciul 
Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu Asociaţiile 
şi Fundaţiile, Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte şi Relaţia cu ONG, din 
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, înregistrată sub nr.166/03.2019 la 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, s-a solicitat prelungirea duratei de valabilitate 
a Acordului de parteneriat încheiat cu Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia ”Vasiliada”, 
în beneficiul persoanelor fără adăpost din municipiul Craiova şi a majorării contribuţiei 
Consiliului Local Municipal prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova pentru 
suportarea costurilor de funcţionare a centrului. 

 Acordul de parteneriat a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.257/2006, având ca obiect elaborarea şi implementarea 
Proiectului privind înfiinţarea în municipiul Craiova a Centrului Social de Urgenţă 
pentru Persoanele fără Adăpost „Sfântul Vasile”, finanţat de Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale în cadrul Programului de interes naţional ,,Combaterea 
excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de 
urgenţă”, acest accord având valabilitate până la data de 01.07.2019.  



Până în prezent cei trei parteneri implicaţi în finanţarea Centrului Social de 
Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost „Sfântul Vasile” au asigurat, din surse proprii, 
funcţionarea şi dezvoltarea centrului.  

Stabilită prin H.C.L.nr.257/2006 şi prevăzută în bugetul proiectului, contribuţia 
Consiliului Local al Municipiului Craiova este atât în natură respectiv imobilul situat 
in Str. Râului nr. 42 cât şi în suportarea anuală de la bugetul local a costurilor de 
funcţionare a centrului, asigurând cheltuielile aferente personalului centrului, costurile 
legate de achiziţia de hrană şi medicamente pentru beneficiari, precum şi cele pentru 
utilităţi şi pentru cheltuielile administrative şi de întreţinere ale clădirii. Astfel, prin 
H.C.L. nr.331/2014 s-a aprobat majorarea contribuţiei anuale a Consiliului Local 
Municipal de la suma de 300,00 mii lei la 400,00 mii lei, începând cu 01.01.2015, iar 
prin H.C.L nr.21/2017 s-a aprobat majorarea contributiei anuale a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova de la suma de 400,000 lei la suma de 455,000, incepand cu 
01.05.2017. 

În scopul îndeplinirii acestei obligaţii, autoritatea locală a alocat în bugetul de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2019 suma de 455.000 lei, ce reprezintă aportul financiar 
pentru costurile de funcţionare a centrului.  

 Centrul, situat în municipiul Craiova, str. Râului, nr. 42, are o capacitate de 52 
locuri şi oferă în regim rezidențial un complex de servicii sociale acordate conform 
legislației în vigoare, crescând astfel șansele de incluziune socială a celor găzduiți în 
cadrul acestuia. 

Serviciile centrului sunt structurate în așa fel încât să răspundă atât nevoilor de 
bază ale beneficiarilor, respectiv asigurarea adăpostului și a hranei zilnice, precum și 
sprijin pentru dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare interpersonală, 
abilităților practice pentru viață, urmată de pregătirea pentru integrarea pe piața muncii 
(calificare profesională, mediere pentru obținerea unui loc de muncă și consiliere 
pentru păstrarea locului de muncă).  

Acestea sunt acordate în mod individual beneficiarilor, în baza unui Plan 
Individualizat de Intervenție și pornesc de la o abordare simplă, fiind în concordanță 
cu legislația în vigoare privind furnizarea de servicii sociale în regim rezidențial. 

Beneficiarii Centrului Social de Urgență pentru persoanele fără adăpost „Sf. 
Vasile” din municipiul Craiova sunt persoane adulte, cu sau fără copii aflate în stradă 
de o perioadă mare de timp, persoane care au fost evacuate în urma retrocedărilor și nu 
au resursele materiale necesare asigurării unei locuințe. Totodată, potrivit noilor 
modificări ale Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, 
republicată, prin Legea nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 
217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, conform art. 7, alin (6), 
centrul are obligativitatea de a primi în cadrul acestuia și persoanele care sunt agresori 



ai victimelor violenței în familie și nu prezintă pericol pentru beneficiarii prezenți și 
care nu au posibilitatea de a fi cazați în alte locuri.  

Activitățile desfășurate în cadrul serviciului social ”Centrul Social de Urgență 
pentru persoanele fără adăpost „Sf. Vasile” sunt:administrative și de cazare; asistență 
socială; asistență și suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale; 
asistență medicală; educare și formare; socializare, activități culturale și de petrecere a 
timpului liber. 

 Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 88823/2019 şi 
la instituţia noastră sub nr. 16606/2019, Asociaţia „Vasiliada” solicită prelungirea, prin 
act adiţional, a Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local Municipal prin 
Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, Arhiepiscopia Craiova şi Asociaţia „Vasiliada” 
pentru continuarea activităţii Centrului Social de Urgenţă pentru persoanele fără 
adăpost „Sf. Vasile”, pe o perioadă de 5 ani, precum şi majorarea contribuţiei 
Consiliului Local Municipal pentru suportarea costurilor de funcţionare a centrului, de 
la suma de 455.000,00 lei la suma de 750.000,00 lei. 

 Totodată, începând cu anul 2011, autoritatea locală a contribuit la buna 
funcţionare a centrului şi prin asigurarea serviciilor de pază pe timpul nopţii în baza 
contractelor de servicii încheiate. Acest lucru a fost imperios necesar întrucât în cadrul 
centrului au fost şi sunt instituţionalizate persoane din medii sociale defavorizate, care 
au locuit o vreme îndelungată pe stradă şi care nu se adaptează uşor la regulile de ordine 
interioară stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. 

 În temeiul prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 197/2006 privind 
aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor 
persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor 
vârstnice,  persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a 
finanţării acestor programe, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului nr. 
325/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare şi de finanţare a 
proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul asistenţei sociale a 
persoanelor vârstnice, a persoanelor fără adăpost şi a persoanelor victime ale violenţei 
în familie, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 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.a şi f. şi 
art. 61 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,  propunem spre aprobarea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova: 
 - prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de parteneriat încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, 
Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia „Vasiliada”, pentru o perioadă de 5 ani, începand 
cu data de 01.07.2019; 



 - majorarea contribuţiei anuale a Consiliului Local Municipal prin Direcţia 
de Asistenţă Socială Craiova de la suma de 455.000,00 lei la suma de 750.000,00 lei 
pentru suportarea costurilor de funcţionare a centrului, începând cu 01.07.2019; 
  - împuternicirea Directorului Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială 
Craiova în vederea semnării actului adiţional de prelungire a acordului de parteneriat, 
prevăzut în anexa la prezenta Notă de fundamentare; 
 - modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.257/2006. 
 
 
 

Director executiv,            Întocmit, 
Ovidiu Mischianu          cons.jur.George Robert Ghiţă 

 
 
 
 
 

Viza de control financiar preventiv, 
Marcu Elena 
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