
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 

30.01.2014; 
Având în vedere raportul nr.2847/2014 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 31.12.2014, 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. 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,           SECRETAR, 

      Lia – Olguţa VASILESCU           Nicoleta MIULESCU 
     



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. 2847/  09 .01.2014          

                                                                                                           Avizat, 
                                                                                                       SECRETAR, 
 

                                                  Nicoleta Miulescu    
 

 
 

RAPORT 
privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de  Colaborare cu 

Asociaţia „THE EUROPEAN HOUSE“ 
 
 

     Prin adresa nr.201604/2014 Asociaţia “THE EUROPEAN HOUSE” Craiova. 
solicită prelungirea duratei convenţiei de colaborare cu Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, care are ca scop  cofinantarea activitatilor de asistenta sociala a 
persoanelor cu dizabilitati în vârstă de peste 18 ani, provenite din abandonuri, în 
casele de buna vecinătate ale asociaţiei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.192/2002. 

Acest parteneriat a urmărit întreţinerea, ocrotirea, asistarea şi recuperarea a 
cincizecisicinci 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 sint situate în municipiul Craiova, proprietăţi ale fundaţiei. 

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 sau orfani, şi din cadrul D.G.A.S.P.C. Dolj. 

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, pentru sume ce au fost prevăzute în bugetul 
local. 

Întrucât perioada parteneriatului încheiat cu Asociaţia The European House a 
expirat pe data de 31.12.2013,considerăm oportună prelungirea  acestuia prin act 
adiţional, pentru continuarea susţinerii serviciilor sociale destinate tinerilor cu 
nevoi speciale. 

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  



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 31.12.2014, conform actului adiţional anexat, cu menţinerea 
tuturor clauzelor aprobate prin Hotrârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.192/2002. 

 
 
 
 
 DIRECTOR EXECUTIV, 
              Ioana Stoian 
 
  
 
       ÎNTOCMIT, 
                                                                     insp. spec. Elena Oprea 

                                                           cons. Liliana Constantinescu 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială 
Centrul Social Comunitar, Politici de Asistenţă Socială şi Parteneriate 
NR. 4/ _________2014 
 
 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: 

  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 RO34TERZ29124680259xxxxx, deschis la TREZORERIA CRAIOVA, 
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 01.01.2014- 31.12.2014, 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                   CONSILIUL LOCAL AL 
THE EUROPEAN HOUSE CRAIOVA                                            MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
                Director,                                                                                                Primar, 

            Sevastian Ghiţă                                                                                       Lia Olguţa Vasilescu 

                Contabil,                                                                                                Director Executiv, 

             Vica Boşonea                                                                                                Nicolae Pascu 

                                                                                                                         Director Executiv DAPAS, 

   Ioana Stoian 
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ASOCIATIA TIIE EUROPEAi\ IIOUSE
CRAIOVA, JUD. DOLJ
ST. Mihail Moxa, Bl.CL7, ap.2
Tel.Fax. 0351 44 8002
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PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
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ASOCIATIA THE EUROPEAII HOUSE
CRAIOVA, JUD. DOLJ
ST. Mihail Moxa, Bl.Cl7, ap.2
Tel.Fax. 0351 44 8002

Nr.53 /161.L2.2013
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Nr. 5011411212013
ACT ADITIONAL

LA CONVENTIA NR. 78/2I. 12.2OOg

Incheiat in baza ar1.6 din Convenlia de colaborare, al cdrei obiect il constituie cofinamlarea
activitdlilor de asisten![ socialI a persoanelor cu dizabilitdli in v6rsta de peste l8 ani provenite din
abandonuri in casele de bun[ vecin[tate ale asociatiei,

?ntre:

Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul in Craiova, Str. A.l.Cuza nr.7, tel/fax. 0251 I 4l
51 77, cod fiscal 4417214, IBAN RO 34 TREZ 29124680259xxxxx, deschis la TREZORERIA
CRAIOVA,reprezentat de Primar, dna.Lia Olguta Vasilescu

si

v
Asociatia The European House, orgarnzalie neguvernamentald cu sediul in Craiova, Str Mihail

Moxa, Bl.C17, ap.z, tel.-fax. 0351 44 80 02 Cod fiscal 7510597, cod IBAN RO55 BACX
0000003010007006 deschis la Banca Comerciala UNICREDIT TIRIAC BANK CRAIOVA, reprezentatd
de Manager Ghile Sevastian

Articol unic.
fut. 8 se modificd qi va avea urmdtorul conlinut:
Convenlia este valabild pentru perioada 01.01. - 31.12.2014 cu posibilitatea prelunigirii acesteia cu

acordul pdrlilor prin act adilional care va fi parte integrantd din Conven!ie.

Toate celelalte clauze prevdzute in Convenlie rdmdn nemodificate.

Prezentul Act Aditional s-a incheiat azi ... ..... in 3 (trei) exempla.re origir-rale, cAte unul
pentru fiecare parte, avdnd aceeagi valoare fiecare.

ASOCIATIA
THE EUROPEAN IIOUSE CRAIOVA

Director,
Prof. Sevastia

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CRAIOVA

Primar,
Lia Olguta Vasilescu

Director executiv,
Nicolae Pascu

Director executiv DAPAS
Ioana Stoiar-r
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CONVENTIE

I rrclrciatd astrizi .A.q.,. !*.'.9{,9P:?.

I  rr tre:

Asociafia The European l-louse, organizafie tteguvernamentald cu sediul in Craiova, Str Mihail
Moxa, Bl.Cl7, ap.2, tel. [ax. 0351 44 80 02 Cod f iscal 7510597, cod IBAN I{O55 [}ACX
0000003010007006 deschis la Banca Cornerciala UNICREDI'|  Tl l t lAc BANK CI{AIOVA, reprezentatd
de Mattager profesor Chifri Sevastiatt t t

$ r

Consil iul Local Craiova, cu sediul in Craiova, Str. A.l .Cuzanr.7, tel/ fax. 0251 /41'51 77, cod f iscal
44l72l4,|BAN RO 34 TREZ 29124680259xxxxx, deschis la'fREZOREIIIA CRAIOVA, reprezentat de
Prirnar Domnul econornist Antotr ie Sololnolt.

CAPITOLUL T

OI}IECTUL CONVI'NTIEI

Art. 1. Prezenta conven[ie afe ca obiect cofinarr[area activitdlilor de asistenfd sociali a persoanelor

cu dizabil i tSfi  in v6rsta de peste l8 arri ,  provenite ditt  abandonuri, in casele de bund vecindtate ale

asocia[iei.

Art.2. Asociafia'fhe European I louse alocd in anul 2010 suma de l l0 mii I{ON din f inanfare

englezil, alte surse gi venituri proprii, pentru asigurarea clteltuielilor materiale gi de personal.

Art.3. Pentru anul 2010 Colrsi l iul Local Craiova alocd Asocia[iei The European l{ouse sume ce

reprezint6 finanfare parfiald a cheltuielilor rnateriale pentru irnobilele situate in municipiul Craiova 9i a

cheltuielilor de personal conlorm prevederilor bugetului de venituri gi cheltuieli al autorit[fii locale aferent

anului in curs.

CAI'ITOLUL II

DREPTURILD SI OBLIGATIILN' PARTILOR

Art. 4. Drepturi le gi obl iga{i i le Asocia{iei The Buropean House

l. Alocd conform art. 2 sumele stabilite in anexa la prezenta bonvenfie;

2. I{dspurrde de efectuarea controlului financiar gi de gestiune privind utilizarea fondurilor

provenite din diferite surse de finanfare sau subvenfii;

3. Soliciti, motivat, cuprinderea in bugetul de venituri gi cheltuieli a contribuliei autoritdlii

locale pentru finanfarea parfialA a cheltuielilor materiale gi a cheltuielilor de personal;

4. Aproba efectuarea rJe pl6\i in limita prevederilor bugetare;
5. prezintd trimestrial piimarului Municipiului Craiova raportul de activitate iar illtermen

de l5 zile de la incetarea convenfiei raportul final de activitate;
6. Ordolatorul terfiar cle credite gi contabilul asociafiei r[spund de ntodul de utilizare a

sumelor prirnite pentru buna deslhqurare a activitdl i i .



',.,,,,i: ,/

I
Art. 5. Drepturi le 9i obl iga{i i le Corrsi l iului Local.

l .  Sd stabileasc[ in bugetul de venituri gi cheltuiel i  aportul f inanciar pentru plata par[ iald a

cheltuiel i lor cle persorral gi a cheltuiel i lor materiale pentru imobilele situate in Municipiul
Craiova;

2. S[ vireze sunrele repartizate lunar pe bazd de not[ de fundamentare qi cerere deschidere
credite din contul RO 34 TREZ 29124680259xxxxx deschis la Trezoreria Craiova in contul

Asociafiei The Europearr House IBAN RO55 BACX 0000003010007006 deschis la Banca

Cotnerciala UNICI{EDIT TIIUAC BANK CRAIOVA;

3. Sd verifice nrodul cle utilizare a sumelor alocate de la bugetul local, cu respectarea limitelor
gi a destinafi i lor acestora;

4. Sd vireze sulnele alocate tr imestrului urrndtor dupd
activitate;

5. Sd stabileascd aportul filtanciar 9i sd incheie o noul
dup[ prezentarea gi analizarea raportului final privind
anterior.

CAPITOLUL ilI

MODIFICAREA SI INCETAREA CONVENTIET

Art. 6. Mo6ificarea prezentei convenfii se poate lbce cu acordul pdrfilor prin act adilional.

Art. 7. Convenfia inceteazd in urmbtoarele situa[ii:

l. Cd'd upa dintre p[rli nu respect[ clauzele previrzute prin neexecutarea obliga[iilor asumate'

2. Sumele rlu au fost utilizate in scopul penttu care au fost alocate ' 
'\/

3. Nu au fost prezentate la termen rapoartele de activitate intermediare 9i finale;

4. Este obstrucfionat[ verificarea actelor financiar-contabile.

CAPITOLUL IV

DURATA CONVENTIEI

Art. g. Corrvenfia se incheie pentru perioada 01.01. - 31.12.2010, cu posibilitatea prelungirii

acordul pdrfilor prin act aclilional care va fi parte integrantd dil prezenla gonventig'

prezentarea gi analizarea raportului

colrvenfie pentru attul urtndtor numai
activitatea deslEgurati irr anul financiar

de
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CAPITOLUL V

CLAUZE SPECIALE

Art 9. Nein[elegerile ce pbt interveni intre pdrfi privind executarea

rezolvd pe cale amia'bile vor fi solufionate de citre instanfele de judecatd.

Art 10. Nerespectarea-prevederilor prezentei conveltfii de c6tre

materiali, administrativd 9i/ sau duph caz penal['

Art. 11. Prezenta convenfie s-a incheiat in 3 (trei) exentplare.

ASOCIATIA
TIIE EUROPEAN TIOUSE CII.AIOVA

conven[ii care nu se

p5rfi atrage rdsPunderea civil5'

LIUL LOCAL
VA

Director Economic,
Ec. Nicolae Pasc;1

I I

4-
I

Director
Cons

Yiznt de legalitate'

Consilier Juridic
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