
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                             PROIECT 

 
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă şi 
Protecţie a Copilului Dolj 

 
  
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2017; 

Având în vedere raportul nr.8619/2017 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 şi Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţie a Copilului Dolj, 
având ca obiect aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 
interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, modificată şi completată şi Hotărârii Guvernului 
nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în 
echipa multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de 
violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 
interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc, de exploatare 
prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români 
migranţi, victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state; 
 În temeiul art.36, alin.2 lit.e coroborat cu alin.6, lit.a, pct.2, 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 aplicarea 

metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind 
copiii exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc, 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 Protocolului 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.245/2012. 

  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 Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţie a 
Copilului Dolj 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.8619/20.01..2017                                                  
                                                                                        
   
   

RAPORT 
privind aprobarea modificării părţii contractante din Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul 

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Dolj 

 
 
 Prin Nota de Fundamentare nr.934/19.01.2017 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 Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Dolj 
 Protocolul de colaborare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.245/2012, având ca obiect aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională 
privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc, acest protocol încheindu-se pe o perioadă de doi ani, 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.186/2016. 
 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 Legii nr.272/2004, republicată  privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului şi Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 - anexa 2 privind Metodologia de intervenţie 
multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc  şi 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, art. 65 şi art.115, alin1, 
lit. b 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 aplicarea metodologiei 
de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc, 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. 245/2012. 
 
 
 
         Pt. Director executiv,         Întocmit, 
               Nelu Pîrvu       Cons.jur. Mădălina Decă  
 



                                                              ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR._______/___________2017 

 

 ACT ADIŢIONAL 
 
 

LA PROTOCOLUL DE COLABORARE  nr. 172034/12.12.2012 privind 

aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii 
exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc 

 
  

 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 Termenul de valabilitate al Protocolului de colaborare privind aplicarea 

metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în 
situaţie de risc, se încheie pe o perioadă de doi ani, respectiv până la data de 14.12.2018, cu 
posibilitatea încheierii de acte adiţionale între parteneri şi prelungirii duratei cu acordul părţilor. 

 ART. 4 Toate celelalte clauze stabilite prin protocol se menţin. 

 ART. 5 Prezentul Act Adiţional s-a încheiat azi________________ în 2 exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte, având aceeaşi valoare fiecare. 

 

 

   CONSILIUL LOCAL AL                DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ           

MUNICIPIULUI CRAIOVA                         ŞI PROTECŢIA COPILULUI DOLJ 
           DPCASMC 
         Director Executiv,                                                               Director General,                     

            Ioana Stoian                                                                      Florin Stancu  

 

   Vizat pentru legalitate, 

Cons. Jr. Mădălina Decă 

         



                                                              ANEXĂ LA RAPORTUL NR._______/___________2017 

 
 

 
 ACT ADIŢIONAL 

 
 

LA PROTOCOLUL DE COLABORARE  nr. 172034/12.12.2012 privind 
aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii 

exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc 
 

  

 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 Termenul de valabilitate al Protocolului de colaborare privind aplicarea metodologiei 
de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţie de 
risc, se încheie pe o perioadă de doi ani, respectiv până la data de 14.12.2018, cu posibilitatea 
încheierii de acte adiţionale între parteneri şi prelungirii duratei cu acordul părţilor. 

 ART.4 Toate celelalte clauze stabilite prin protocol se menţin. 

 ART.5 Prezentul Act Adiţional s-a încheiat azi________________ în 2 exemplare originale, 
câte unul pentru fiecare parte, având aceeaşi valoare fiecare. 

 

 

   CONSILIUL LOCAL AL                DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ           

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                         ŞI PROTECŢIA COPILULUI DOLJ 
           DPCASMC 
         Director Executiv,                                                               Director General,                     

            Ioana Stoian                                                                      Florin Stancu  

 

   Vizat pentru legalitate, 

Cons. Jr. Mădălina Decă 

         













































            

 
 

  
 

 

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 Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj 
 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 245/2012, s-a aprobat 
Protocolul de colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, 

având ca obiect aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională 
privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc. 

 Conform art. 3 din Protocolul de colaborare, acesta a fost încheiat pe o perioadă de doi 

ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor părţi. Astfel, prin hotărâri succesive Consiliul 
Local al Municipiului Craiova a aprobat prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de 

colaborare  până la data de 14.12. 2018. 
 Prin Protocolul de colaborare încheiat, părţile s-au angajat să conlucreze şi să mobilizeze 

toate resursele conform metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională 

privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
49/2011- anexa 2.  

 Menţionăm că, specialiştii cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 
copiilor, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, au efectuat la solicitarea D.G.A.S.P.C 

Dolj, persoanelor fizice sau instituţiilor publice, anchete sociale cu propuneri de instituire a unei 

măsuri de protecţie specială/de menţinere a măsurii de protecţie/instituire plasament 
familial/consiliere psihologică/menţinerea copilului în familia naturală. De asemenea, au 

consiliat, informat şi îndrumat familiile cu copii aflate în situaţie de risc, cu privire la beneficiile 
şi serviciile de care pot beneficia în vederea depăşirii situaţiei cu care se confruntă, aceste 

demersuri fiind realizate şi pentru cazurile sociale identificate în urma verificărilor periodice în 

teren, urmărindu-se şi modul de utilizare a beneficiilor precum şi modul în care părinţii îşi 
exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură 

de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa.  
 Precizăm că, în colaborare cu specialiştii din cadrul DGASPC Dolj s-au efectuat ori de 

câte ori a fost necesar deplasări pe raza municipiului Craiova, în vederea evaluării situaţiei socio-

familiale a copiilor pentru care există suspiciunea unui abuz/neglijare sau urmează a fi reintegraţi 
în familia naturală. 

 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 

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 



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 

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 menţionate, în conformitate cu Legea nr. 272/2004, republicată  
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi Hotărârea Guvernului nr. 49/2011- anexa 

2 privind Metodologia de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii 

exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc  şi 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, art. 65 şi art.115, alin1, lit. b 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 aplicarea 

metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi 
aflaţi în situaţie de risc, 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. 245/2012. 
 

. 

 
 

 
 

       DIRECTOR EXECUTIV,  
                                                                  
                Ioana Stoian                                                                                           ÎNTOCMIT,      
                                                              
                                                                                                         Insp. Elena Oprea         
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
E.O.- 2 ex.             
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