
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

                                                                                                  
                                                                                                     PROIECT 

 
 

     HOTĂRÂRE NR. _____ 
privind modificarea 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 
26.01.2017; 
        Având în vedere raportul nr.8621/2017 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
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; 

 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 modificarea Protocolului de colaborare, având ca obiect punerea în 

aplicare a prevederilor art.52, alin.4 şi 5 din Legea nr.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, în 
sensul schimbării părţii contractante „Municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova”, în „Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova”. 

Art.2.  Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de 
modificare a Protocolul de colaborare, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă 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.29/2014. 



   

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova şi Penitenciarul Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 
 
 
 
 

                INIŢIATOR, AVIZAT, 
               PT. PRIMAR,   PT. SECRETAR, 
             VICEPRIMAR,     Ovidiu MISCHIANU 

                       Mihail GENOIU 
 



     

MUNICIPIUL CRAIOVA    
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                Se aprobă, 
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate    Pt. PRIMAR,         
şi Contencios Administrativ                VICEPRIMAR,         
                   Mihail Genoiu 
Nr.8621/20.01.2017                                                  
                                                                                        
   
   

RAPORT 
privind aprobarea modificării părţii contractante din Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Penitenciarul Craiova şi Regia Autonomă de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
 

 
 Prin Nota de Fundamentare nr.937/19.01.2017 întocmită de către Compartimentul Centrul Social 
Comunitar, Politici de Asistenţă Socială şi Parteneriate din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, înregistrată sub nr.15/19.01.2017 la Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, s-a solicitat modificarea părţii contractate din Protocolul de colaborare încheiat între 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Penitenciarul Craiova şi Regia 
Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
 Protocolul de colaborare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.29/2014, având ca obiect 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, acest protocol fiind încheiat pe perioadă nedeterminată începând cu data de 
03.02.2014. 
 În data de 15 decembrie 2016 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.213/2016 prin  care s-a aprobat înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Socială, ca instituţie publică 
cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova, denumită 
Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, începând cu data de 01.01.2017, 
cu sediul principal în municipiul Craiova, str. Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, parter, iar a sediilor secundare în 
Craiova: str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, bld. Oltenia, bl. 65A1, parter şi str. Teilor, nr. 16.  
 Prin Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.515/17.01.2017 s-a aprobat delegarea 
atribuţiilor legale ale Primarului Municipiului Craiova în domeniul asistenţei sociale dnei Ioana Stoian, 
Director Executiv în cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova. 
 În conformitate cu prevederile art. 52 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 254/2013, coroborate cu prevederile 
art. 36 alin. 2 lit. d şi e, alin.6 lit. a pct.2, alin.7 lit.a şi art. 65 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Craiova: 
 - modificarea părţii contractate din Protocolul de colaborare, având ca obiect 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, din „Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova” în „Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia 
Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova”; 
 - împuternicirea Directorului Executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova sa semneze actul adiţional de modificare a Protocolul de colaborare, prevăzut în 
anexa la prezentul raport; 
 - modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 29/2014. 
 
 
         Pt. Director executiv,         Întocmit, 
               Nelu Pîrvu       Cons.jur. Mădălina Decă  
 



                                                              ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR._______/___________2017 

 

 ACT ADIŢIONAL 

 

LA PROTOCOLUL DE COLABORARE  nr. 16237/03.02.2014 privind 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. 1 Se modifică elementele de identificare a unei părţi din protocol, în sensul înlocuirii 
„Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova” în „Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova”, urmare a adopării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 213/2016 
privind aprobarea înfiinţării Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova. 

 ART. 2 Denumirea Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială se înlocuieşte în 
cuprinsul tuturor articolelor din Protocolul de colaborare în vigoare, cu denumirea Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova. 

 ART. 3 Toate celelalte clauze stabilite prin protocol se menţin. 

 ART. 4 Prezentul Act Adiţional s-a încheiat azi________________ în 3 exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte, având aceeaşi valoare fiecare. 

 

 

   CONSILIUL LOCAL AL                                             PENITENCIARUL CRAIOVA 

MUNICIPIULUI CRAIOVA                          

           DPCASMC DIRECTOR, 

                                                                                         Cms.şef  Adrian Cristian BECHEANU 

    DIRECTOR EXECUTIV,                                                                     

            Ioana Stoian   

                                                           

    Vizat pentru legalitate,                                                      R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA 

   Cons. Jr. Mădălina Decă                                                          Director General 

                                                                                                          Aurelia Filip 

                                                                                             

                                        

 



                                                              ANEXĂ LA RAPORTUL NR._______/___________2017 

 
 

 ACT ADIŢIONAL 

 

la Protocolul de colaborare  nr. 16237/03.02.2014 privind 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. 1 Se modifică elementele de identificare a unei părţi din protocol, în sensul înlocuirii 
„Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova” în „Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova”, urmare a adopării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 213/2016 
privind aprobarea înfiinţării Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova. 

 ART. 2 Denumirea Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială se înlocuieşte în 
cuprinsul tuturor articolelor din Protocolul de colaborare în vigoare, cu denumirea Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova. 

 ART. 3 Toate celelalte clauze stabilite prin protocol se menţin. 

 ART. 4 Prezentul Act Adiţional s-a încheiat azi________________ în 3 exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte, având aceeaşi valoare fiecare. 

 

 

   CONSILIUL LOCAL AL                                             PENITENCIARUL CRAIOVA 

MUNICIPIULUI CRAIOVA                          

           DPCASMC DIRECTOR, 

                                                                                         Cms.şef  Adrian Cristian BECHEANU 

    DIRECTOR EXECUTIV,                                                                     

            Ioana Stoian   

                                                           

    Vizat pentru legalitate,                                                      R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA 

   Cons. Jr. Mădălina Decă                                                          Director General 

                                                                                                          Aurelia Filip 

                                                                                             

                                        

 









            

 
 
  
 

 
Compartiment Centrul Social Comunitar, Politici de Asistenţă Socială şi Parteneriate 
Nr. ________/_________2017 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

privind aprobarea modificării părţii contractante din Protocolul de colaborare încheiat între 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Penitenciarul Craiova şi 

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 29/2014, s-a aprobat 
Protocolul de colaborare cu Penitenciarul Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, având ca obiect 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. 
 Conform art. 2 din Protocolul de colaborare, acesta a fost încheiat pe perioadă 
nedeterminată, începând cu data de 03.02.2014. 
 În temeiul art. 52 alin.4 şi 5 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, 
înhumarea persoanei decedate se face de către primăria din localitatea în a cărei rază teritorială 
se află penitenciarul. 
 În acest sens, la sesizarea formulată de către Penitenciarul Craiova cu privire la decesul 
unei persoane private de libertate, care nu are aparţinători sau aceştia refuză înhumarea acestuia, 
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, instituţie 
publică de subordonare locală, se obligă să asigure transportul funerar şi înhumarea, urmând ca 
prin personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să 
întocmească documentaţia în vederea decontării contravalorii serviciilor prestate şi a bunurilor 
puse la dispoziţie pentru înhumare. 
 Menţionăm că, în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova s-au prevăzut anual sumele necesare pentru acoperirea costurilor de înhumare a 
persoanelor private de libertate, decedate în Penitenciarul Craiova, care nu au aparţinători sau 
aceştia refuză înhumarea acestora. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 213/2016 s-a aprobat 
înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Socială, ca instituţie publică cu personalitate juridică, 
aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova, denumită Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, începând cu data de 01.01.2017, cu 
sediul principal în municipiul Craiova, str. Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, parter, iar a sediilor 
secundare în Craiova: str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, bld. Oltenia, bl. 65A1, parter şi str. Teilor, 
nr. 16.  
 Obiectivul general al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova îl constituie realizarea măsurilor şi acţiunilor, la nivel local, pentru a răspunde nevoilor 
persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor în vederea prevenirii şi limitării sau înlăturării 
efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea 
socială, în scopul creşterii calităţii vieţii şi promovării principiilor de coeziune şi incluziune 
socială. 
 Prin Dispoziţia nr. 515/17.01.2017 a Primarului Municipiului Craiova s-a aprobat 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 

Craiova 
Craiova, Str. Eustatiu Stoenescu, Bl. T8, parter 

CUI 36884072 
Tel/Fax: 0251437617,  

serviciulpublic_asistentasociala@yahoo.com 



delegarea atribuţiilor legale ale Primarului Municipiului Craiova în domeniul asistenţei sociale 
dnei Ioana Stoian, Director Executiv în cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială 
a Municipiului Craiova. 
 Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. 4 şi 5 din 
Legea nr. 254/2013, coroborate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. d şi e, alin.6 lit. a pct.2, alin.7 
lit.a şi art. 65 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova: 
 - modificarea părţii contractate din Protocolul de colaborare, având ca obiect 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, din „Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova” în „Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova”; 
 - împuternicirea Directorului Executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova sa semneze actul adiţional de modificare a Protocolul de 
colaborare, prevăzut în anexa la prezentul raport; 
 - modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 29/2014. 
 
. 
 
 
 
 
 
       DIRECTOR EXECUTIV,  
                                                                   
                Ioana Stoian                                                                                           ÎNTOCMIT,      
                                                              
                                                                                                         Insp. Elena Oprea         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.O.- 2 ex.             
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