
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                     
                                                                                                     PROIECT 

 
 

         HOTĂRÂRE NR. _____ 
privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova, Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia Vasiliada 
 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2017; 
        Având în vedere raportul nr.8625/2017 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea 
Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia Vasiliada; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, Ordonanţei Guvernului 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 şi 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; 

În temeiul 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,  art.65, 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 Acordului de parteneriat, având ca obiect elaborarea şi 

implementarea Proiectului privind înfiinţarea în municipiul Craiova a 
Centrului Social de Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost „Sfântul Vasile”, 
în sensul schimbării părţii contractante „Consiliul Local al Municipiului 
Craiova”, în „Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova”. 

Art.2.  Se aprobă majorarea contribuţiei anuale a Consiliului Local Municipal de la 
suma de 400,00 mii lei, la suma de 455,00 mii lei, pentru suportarea costurilor 
de funcţionare a centrului, începând cu 01.05.2017. 



   

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

Art.4. La data intrării în vigoare a 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 Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, Arhiepiscopia 
Craiovei şi Asociaţia Vasiliada 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.8625/20.01.2017                                                  
                                                                                        
   
   

RAPORT 
privind aprobarea modificării părţii contractante şi majorarea contribuţiei anuale a Consiliului Local 

Municipal pentru suportarea costurilor de funcţionare a Centrului Social de Urgenţă pentru Persoanele fără 
adăpost „Sf. Vasile” în Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, 

Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia Vasiliada 
 
 
 
 Prin Nota de Fundamentare nr.931/19.01.2017 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 contractante şi majorarea contribuţiei anuale a 
Consiliului Local Municipal pentru suportarea costurilor de funcţionare a Centrului Social de Urgenţă 
pentru Persoanele fără adăpost „Sf. Vasile” în Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia Vasiliada. 
 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.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. 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. 
 Asociaţia „Vasiliada” face cunoscut Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova, prin adresa înregistrată sub nr. 829/17.01.2017, faptul că, în data de 07.07.2016 
Secţia nr. 6 Poliţie Craiova, prin adresa nr. 751808/07.07.2016 a acordat aviz nefavorabil solicitării privind 
avizarea Planului de Pază a Centrului Social de Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost „Sfântul Vasile”, 
unul din motive fiind faptul că, obiectivul nu are asigurată pază permanentă. În present, din data de 
03.01.2017 centrul are asigurată paza permanentă astfel: în timpul zilei, în baza contractului încheiat de 
Asociaţia Vasiliada nr. 1229/30.12.2016, pentru perioada 03.01.2017-02.01.2018, iar pe timpul nopţii , 
paza este asigurată de către Municipiul Craiova-Primăria Municipiului Craiova, în baza contractului nr. 
78768/29.04.2016, în valoare de 23.468,40 lei (exclusiv TVA)  la care se adaugă TVA în valoare de 4.693, 
68 lei. Întrucât acest contract a fost prelungit prin act adiţional cu maxim 48,78 % din valoarea contractului, 
cu maxim 4 luni calendaristice, respectiv până la data de 30.04.2017, valoarea cotractului va fi de 
41.550,37 lei (inclusiv TVA).  



     

 Prin aceeaşi adresă, Asociaţia „Vasiliada” solicită sprijin pentru a continua asigurarea pazei 
centrului pe timpul nopţii şi din data de 01.05.2017. 
 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 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 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, 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.,  art. 61 alin. 2 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 Acordul de parteneriat, având ca obiect elaborarea şi 
implementarea Proiectului privind înfiinţarea în municipiul Craiova a Centrului Social de Urgenţă pentru 
Persoanele fără Adăpost „Sfântul Vasile”, din „Consiliul Local al Municipiului Craiova” în „Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova”; 
 - majorarea contribuţiei anuale a Consiliului Local Municipal de la suma de 400,00 mii lei la suma 
de 455,00 mii lei pentru suportarea costurilor de funcţionare a centrului, începând cu 01.05.2017; 
 - împuternicirea Directorului Executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova sa semneze actul adiţional de modificare a Acordului de parteneriat, prevăzut în 
anexa la prezentul raport; 
 - modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 257/2006. 
 
 
 
 
         Pt. Director executiv,         Întocmit, 
               Nelu Pîrvu       Cons.jur. Mădălina Decă  
 



                                                                           ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR._______/___________2017 

 

 ACT ADIŢIONAL 
 
 

la  ACORDUL DE PARTENERIAT  privind elaborarea şi implementarea  proiectului „Înfiinţarea în 
Municipiul Craiova a Centrului Social de Urgenţă pentru persoanele fără adăpost” 

 
 
 

 ART. 1 Se modifică elementele de identificare a unei părţi din acord, în sensul înlocuirii „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 Art. 7 alin. 2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Consiliul Local Municipal Craiova asigură cheltuielile de funcţionare ale centrului în cuantum de 455.000,00 
lei anual, începând cu data de 01.05.2017. 

 ART. 3 Toate celelalte clauze stabilite prin acord 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             ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI             ASOCIAŢIA „VASILIADA” 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        DPCASMC 

    Director Executiv,        Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei,                   Preşedinte, 

      Ioana Stoian                                          IPS Dr. Irineu                                                Pr. Adrian Stănulică 

      

Vizat pentru legalitate, 

Cons. Jr. Mădălina Deca 

 

    



                                                                           ANEXĂ LA RAPORTUL NR._______/___________2017 

 

 
 
 ACT ADIŢIONAL 

 
 

la Acordul de parteneriat  privind elaborarea şi implementarea  proiectului „Înfiinţarea în Municipiul 
Craiova a Centrului Social de Urgenţă pentru persoanele fără adăpost” 

 
 
 

 ART. 1 Se modifică elementele de identificare a unei părţi din acord, în sensul înlocuirii „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 Art. 7 alin. 2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Consiliul Local Municipal Craiova asigură cheltuielile de funcţionare ale centrului în cuantum de 
455.000,00 lei anual, începând cu data de 01.05.2017”. 

 ART. 3 Toate celelalte clauze stabilite prin acord 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             ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI             ASOCIAŢIA „VASILIADA” 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        DPCASMC 

    Director Executiv,        Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei,                   Preşedinte, 

      Ioana Stoian                                          IPS Dr. Irineu                                                Pr. Adrian Stănulică 

      

Vizat pentru legalitate, 

Cons. Jr. Mădălina Deca 

 

    









            

 
 
  
 

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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

privind aprobarea modificării părţii contractante şi majorarea contribuţiei anuale a Consiliului 
Local Municipal pentru suportarea costurilor de funcţionare a Centrului Social de Urgenţă pentru 

Persoanele fără adăpost „Sf. Vasile” în Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia Vasiliada 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.257/2006, s-a aprobat 
Acordul de parteneriat cu Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia Vasiliada, 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”. 
 Conform art. 10 din Acordul de parteneriat, acesta a fost încheiat pe o perioadă de opt 
ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor părţi. Astfel, prin Hotărârea nr. 331/2014 
Consiliul Local al Municipiului Craiova s-a aprobat prelungirea duratei de valabilitate a 
Acordului de parteneriat pe o perioadă de cinci ani, respectiv 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.  
 În anul 2016 Asociaţia Vasiliada a obţinut licenţierea serviciilor oferite în cadrul 
centrului, conform standardelor de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare. 
  Centrul are o capacitate de 52 locuri şi asigură persoanelor fără adăpost din municipiul 
Craiova servicii de găzduire, hrană zilnică şi sprijin specializat în vederea reintegrării sociale. 
Prin activtăţile desfăşurate se urmăreşte asigurarea condiţiilor minime de viaţă pentru persoanele 
fără adăpost care trăiesc pe raza municipiului Craiova şi sprijinirea acestora în vederea asigurării 
unei vieţi independente şi active. 
 Beneficiarii centrului sunt persoane adulte, cu sau fără copii, aflate în stradă de o 
perioadă mare de timp, persoane care au fost evacuate în urma retrocedărilor şi nu au resursele 
materiale necesare asigurării unei locuinţe. 
 Menţionăm că serviciile oferite în cadrul Centrului Social de Urgenţă pentru Persoanele 
fără Adăpost „Sfântul Vasile” au rolul de a reduce fenomenul marginalizării sociale a acestor 
persoane prin planul de reinserţie socio-profesională stabilit de echipa de specialişti din cadrul 
centrului social. 
 Personalul cu atribuţii în domeniul protecţiei şi asistenţei sociale, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, a colaborat cu specialiştii cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul  
Centrului Social de Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost „Sfântul Vasile” în vederea 
informării, îndrumării şi consilierii cu privire la obţinerea unor beneficii şi servicii sociale 
acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare persoanelor fără adăpost din municipiul Craiova. 
Prin aceste acţiuni comune s-a urmărit prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale a acestor 
categorii de persoane. 
 Contribuţia Consiliului Local al Municipiului Craiova stabilită prin H.C.L.257/2006 şi 
prevăzută în bugetul proiectului, 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 

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 



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.  
 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. 
 De asemenea, oricând pot intra persoane recalcitrante sau sub influenţa băuturilor 
alcolice, perturbând activitatea şi pe beneficiarii gazduiţi şi provocând daune materiale, în incinta 
clădirii fiind mai multe bunuri care asigură calitatea serviciilor oferite în cadrul centrului şi care 
pot fi distruse. 
 Totodată, menţionăm faptul că, pe perioada sezonului rece locurile de gazduire în cadrul 
centrului sunt suplimentate, iar majoritatea dintre persoanele aduse în acestă perioadă nu au un 
comportament adecvat locuirii într-un centru specializat, fiind deseori violenţi atât verbal cât şi 
fizic, fapt ce poate duce la declanşarea unor conflicte interioare, precum şi la distrugerea 
bunurilor aflate în incinta centrului. 
 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 
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. 
 Prin adresa înregistrată sub nr. 829/17.01.2017, Asociaţia „Vasiliada” face cunoscut 
Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova faptul că, în data de 
07.07.2016 Secţia nr. 6 Poliţie Craiova, prin adresa nr. 751808/07.07.2016 a acordat aviz 
nefavorabil solicitării privind avizarea Planului de Pază a Centrului Social de Urgenţă pentru 
Persoanele fără Adăpost „Sfântul Vasile”, unul din motive fiind faptul că, obiectivul nu are 
asigurată pază permanentă. 
 În prezent din data de 03.01.2017 centrul are asigurată paza permanentă astfel: 

-  în timpul zilei, în baza contractului încheiat de Asociaţia Vasiliada nr. 
1229/30.12.2016, pentru perioada 03.01.2017-02.01.2018; 

-  în timpul nopţii de către Municipiul Craiova-Primăria Municipiului Craiova, în 
baza contractului nr. 78768/29.04.2016, în valoare de 23.468,40 lei (exclusiv TVA)  la care se 
adaugă TVA în valoare de 4.693, 68 lei. Întrucât acest contract a fost prelungit prin act adiţional 
cu maxim 48,78 % din valoarea contractului, cu maxim 4 luni calendaristice, respectiv până la 
data de 30.04.2017, valoarea cotractului va fi de 41.550,37 lei (inclusiv TVA).  
 Tot prin adresa înregistrată sub nr. 829/17.01.2017, Asociaţia „Vasiliada” solicită sprijin 
pentru a continua asigurarea pazei centrului pe timpul nopţii şi din data de 01.05.2017. 
 Deoarece din luna februarie a.c. salariul minim pe economie se va majora de la suma de 
1250 lei la suma de 1450 lei, estimăm că este necesar alocarea unei sume suplimentare de la 
bugetul local pentru funcţionarea centrului cu suma de 55.000 lei, care să reprezinte 
contravaloarea serviciilor de pază pe timpul nopţii. 



 Având în vedere cele menţionate, potrivit 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 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, 
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.,  art. 61 alin. 2 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 Acordul de parteneriat, având ca obiect elaborarea şi 
implementarea Proiectului privind înfiinţarea în municipiul Craiova a Centrului Social de 
Urgenţă pentru Persoanele fără Adăpost „Sfântul Vasile”, din „Consiliul Local al Municipiului 
Craiova” în „Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova”; 
 - majorarea contribuţiei anuale a Consiliului Local Municipal de la suma de 400,00 mii 
lei la suma de 455,00 mii lei pentru suportarea costurilor de funcţionare a centrului, începând cu 
01.05.2017; 
 - împuternicirea Directorului Executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova sa semneze actul adiţional de modificare a Acordului de 
parteneriat, prevăzut în anexa la prezentul raport; 
 - modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 257/2006. 
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       DIRECTOR EXECUTIV,        
                                                             
                Ioana Stoian                                                                                           ÎNTOCMIT,      
                                                              
                                                                                                         Insp. Elena Oprea         
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