
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 „Dincolo de Autism” 

Craiova 
 

     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.01.2014; 

Având în vedere raportul nr.2840/2014 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 „Dincolo de Autism” Craiova; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea dreptului copilului şi Hotărârii Guvernului nr.1438/2004 referitoare la 
aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire 
a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului 
lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi; 

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 duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare 
încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Dincolo de 
Autism” Craiova, având ca obiect îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate 
copiilor şi tinerilor cu autism din municipiul Craiova, asistaţi în cadrul 
asociaţiei, până la data de 31.12.2014. 

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. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.10/2013. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Economico - Financiară şi 
Asociaţia „Dincolo de Autism” Craiova, 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. 2840 /09.01 .2014           

                                                                                                         Avizat, 
                                                                                                    SECRETAR, 
 

                                      Nicoleta Miulescu    
 

 
 

Raport 
privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de  Colaborare cu 

Asociaţia „Dincolo de Autism“- Craiova 
 
 

Prin adresa înregistrată  sub nr.215/12.12.2013 „Asociaţia Dincolo de Autism“,  
Craiova  solicită prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare privind 
îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism din municipiul 
Craiova asistaţi în cadrul asociaţiei, aprobată prin  Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  nr. 10/ 2013. 

    Obiectul parteneriatului constă în colaborarea părţilor în vederea îmbunătăţirii  
serviciilor sociale acordate copiilor cu autism, asistaţi în cadrul asociaţiei prin 
susţinerea finanţării serviciilor terapeutice acordate acestora în condiţiile  legii. 

Asociaţia “Dincolo de Autism” este o organizaţie neguvernamentală cu o 
experienţă de peste trei ani în lucrul cu persoane vulnerabile, cu copii şi tineri aflaţi în 
situaţii de risc, implicit cu risc de abandon şcolar şi izolare socială, persoane 
diagnosticate cu autism în diverse grade de afectare, ceea ce le ridică mari bariere în 
procesul de integrare şcolară şi socială. În cadrul acesteia se urmăreşte recuperarea 
copiilor şi tinerilor craioveni cu autism prin oferirea de servicii de calitate şi adecvate 
nevoilor lor. Cea mai mare parte a activităţii asociaţiei se desfăşoară în şcoală, în 
vederea obţinerii unor mai mari progrese în programul educaţional şi terapeutic al 
copiilor. 

 În momentul de faţă,  asociaţia are în folosinţă un spaţiu cu suprafaţa de 24,00 
mp situat în cadrul Şcolii Speciale “Sf. Mina” unde organizează şi dezvoltă activităţi 
educaţionale şi de suport socio-şcolar, pentru un număr de cinsprezece copii şi tineri cu 
autism.  

Persoanele diagnosticate cu autism sunt în evidenţa Direcţiei Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială din cadrul autorităţii locale, la solicitarea 
părinţilor/reprezentanţilor legali şi beneficiază de asistent personal sau indemnizaţie 
lunară.  

De asemenea, asociaţia a desfăşurat mai multe campanii de conştientizare a 
nevoii persoanelor cu autism, cât şi evenimente caritabile de strangere de fonduri, în 
vederea creerii unei baze materiale care să ajute la recuperarea tinerilor şi copiilor cu 
autism din Craiova, la continuarea programului educaţional terapeutic pe perioada 



vacanţelor de vară, colaborând astfel cu autoritatea locală precum şi cu mai multe şcoli 
şi  companii private.  

Începând cu anul 2014, Consiliul Local al Municipiului Craiova, a atribuit 
Asociaţiei “Dincolo de Autism”- Craiova un spaţiu de lucru de 30,00 mp, unde se oferă 
terapii individuale tuturor copiilor cu autism din cadrul acesteia. 

Pentru punerea în aplicare a parteneriatului, în cursul anului 2013, autoritatea 
locala a alocat asociatiei, suma de 10 mii lei care a fost utilizata pentru a sprijini 
continuarea programului educaţional terapeutic pe perioada vacanţelor de vară. Astfel, 
aceştia au beneficiat de servicii speciale acordate de către specialişti în domeniu, care 
au depus eforturi susţinute în scopul recuperării şi reabilitării stării de sănătate a 
persoanelor asistate, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora. 

    Întrucât Convenţia a fost încheiată până pe data de 31.12.2013, se impune  
prelungirea duratei de valabilitate a acesteia, pentru susţinerea şi continuarea serviciilor 
sociale speciale destinate copiilor bolnavi de autism din Municipiul Craiova. 

Având în vedere cele prezentate, potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 din 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de zi aprobat prin 
H.G.R. nr. 1438/2004 pentru aprobarea Regulamentelor – cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a 
celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea 
părinţilor săi, art. 111 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului 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 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem 
prelungirea duratei de valabilitate  a Convenţiei de Colaborare încheiată între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Dincolo de Autism” Craiova, 
având ca obiect îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism 
din municipiul Craiova asistaţi în cadrul asociaţiei până la data de 31.12.2014, 
conform actului adiţional anexat si modificarea in mod corespunzator a Hotararii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.10/2013. 

 
 

        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. 1/_________2014 
 

 
ACT ADITIONAL 

 
LA CONVENŢIA DE COLABORARE 

privind îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism din din mun. 
Craiova asistaţi în cadrul Asociaţiei „Dincolo de Autism“ 

 
Prezentul act aditional se incheie intre: 
 

1 CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu sediul in Craiova, B-dul A.I.Cuza  nr 7, reprezentat prin  
Primar- Lia Olguţa Vasilescu 
 si 

2 Asociaţia” Dincolo de Autism” Craiova organizatie neguvernamentala cu sediul în Craiova, str. 
George Enescu, nr. 7, judetul Dolj, cod fiscal 26485848, reprezentată prin Preşedinte- Gilda 
Stoica 

 
 Articol unic  
 
 Articolul 6 se modifică şi va avea urmatorul conţinut: 
         
 Convenţia de Colaborare este valabilă pentru perioada 01.01.2014- 31.12.2014 cu  

posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor. 
 
Prezentul act adiţional se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA,                     Asociaţia „Dincolo de Autism“Craiova  
 
 
  
             PRIMAR,                                                                       PRESEDINTE, 
 
      Lia Olguţa Vasilescu                                                                Gilda Stoica 
 
   
    DIRECTOR EXECUTIV, 
 
          Nicolae Pascu 
 
           
   DIRECTOR EXECUTIV, 
         Ioana Stoian 
 

L.C.-2ex. 
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,', Asocialia DincolodeAutism-Craiova,viinainteaz[aldturatactele
necesare prelungirii Conventiei de colaborare nr.109013, care are caobiectiv
imbundt5frea serviciilor acordate copiilor gi tinerilor cu autism, asistali in
cadrul asocia{iei, precum gi actele necesare cofinar4Erii acestor servicii.

vl

PRE$EDINTE,

[ot* &rr"
A-u"- 0r"ri.h"frcn'

sD/ftJ fp4ri4_
{6 lL"Lotg

au
/(rrSTOICA GIL



IJ,

MUhICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVANr.J$ Xfl | _,1_L_0J_z0rs

privind?mbunft nri,!"""Xiilf,XJ":t::':#,3mffi ,eitiner'orcuautism
din municipiul Craiova asistali in cadrul Asociafiei "Dincolo de Autism,,

Craiova

intre:

' Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cusediul in Craiova" str. A.I.Ct)n,rrr.7, judeful Dolj, 
I --:

li

' Asociafia 'Dinolo de Autism oCraiova 
, organiza[ie neguvemamentald

cu sediul in Cnaiova, str. Gmrge Enecu, nr.7, ]udet"i O.f:l

Capitolul I Obiectul Convenfiei:

Art'l obiectul convenliei il repre zrntd colaborarea pdrfilor in vedereaimbunitdlirii serviciilor acord# copiilor gi tinerilor cu autism'din municipiulcraiova. asistafi in cadrul asocialiei p;in ,,r*1irr.rru nouot rii serviciilorterapeutice acordate acestora in condi,tiile legii;

Capitolul II Drepturile qi obliga{iile pirfilor

In cadrul Convenfiei de colaborarepdrfile semnatare se obligd dupd cum

J

urmeaz6:
Art.z Consiliul Local al

obligalii:
Municipiului Craiova igi asumd urmdtoarele

a)' sd stabileascd in bugetul de venituri gi cheltuieli aportul financiar pentruplata parfiala a cheltuielilor ocazionate de suslinerea serviciilor
. . t*Tqutice pentru copiii qi tinerii beneficiari ai asociafiei;b) verificd modul de utilizare a sumelor alocate in bugetul local, respec*realimitelor gi destinaliei acestora;



c) vireazd sumele alocate in trimestrul urmdtor in baza raportului de
activitate prezentat de asociafie;

d) participd la selectarea personalului implicat in realizarea serviciilor
terapeutice pentru copiii gi tinerii beneficiari ai asociafiei;

e) identificd beneficiarii asocialiei;
f) monitorizeazd activit[lile desfbgurate in cadrul asocialiei, corespunzdtoare

obiectului prezentei convenlii;
g) comunicb celeilalte p6r!i in scris gi in timp utii (maxim 10 ziie) orice

modificare de nafurd sd afecteze executarea obligafiilor asumate prin
prezenta convenfie.

Art.3 Asocia{ia 'oDincolo de Autismo'-Craiova ?qi asumS urmdtoarele
obiiga!ii:

,v a) organizeazd, planificd gi coordoneazd, activitdlile desfrgurate in cadrul
asociafiei, ?n vederea asigurdrii calit6lii serviciilor sociale oferite
beneficiarului;

b) parlicipi la selectarea personalului implicat in realizarea serviciilor
terapeutice pentru copiii qi tinerii beneficiari ai asociafiei

c) identificd beneficiarii asociafiei;
d) organizeazd campanii de strdngere de fonduri;
e) identifici eventuali finanlatori qi rcdacteaz[ cereri de finanfare,
0 organizeazd campanii de advocasy pentru apirarea drepturilor persoanelor

cu autism;
g) identificd voluntari qi incheie contracte de voluntariat cu acegtia;
h) colaboreazd cu Direclia Administralie Publicd qi Asistenld Social5 din

cadrui autoritdlii locale in rezolvarea eventualelor probleme sociaie ale
persoanelor cu autism;

, r) comunicd celeilalte pirli in scris gi in timp util (rnaxim 10 zile) orice
v modificare intervenitd in organizarca gi/sau activitatea proprie de naturd

s5 afecteze executarea obligaliilor asumate prin prezentul acord;
j) prezintd trimestrial Primarului Municipiului Craiova un raport de

activitate, iar tn termen de 15 zile de la incetarea Convenliei un raport
final de activitate :

Capitolul III Modificarea gi incetarea Convenfiei de colaborare

Art. 4 Modificarea prezentei convenlii se poate face cu acordul p64i1or, prin
act adifional.
Art.5 Convenfia de colaborare inceteazd in urm6toarele situalii:
a) prin acordul pdrfilor;
b) in situalia in care una din pa4i nu respectd clauzele prevdzute qi

obligaliile asumate;



in situalia in care sumele nu au fost utilizate in scopul in care au fost

alocate;
in situalia in care nu au fost prezentate la timp rapoartele intermediare qi

ilt"#ff"1i";:t"H?,",* ingr'deqte autorit'lii locale dreptut de
verificare a actelor financiar-contabile;

Capitotul fV Durata Convenfiei de colaborare

Art. 6 Convenlia de colaborare este valabild de la 01.01 .2013, pdnd la

3I.12.2013, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu acordul pbrlilor.

Capitolut V Clauze sPeciale

Art. 7 Neinlelegerile dintre pa4i in legStura cu interpretarea qi executarea

prezentei convenlii care nu se rezolvd pe cale amiabild vor fi solulionate de

.at . instanlele judec6toreqti in condiliile legii'
Art.8 Prezenta convent'e se incheie in 2(doud)exemplate, cdte unul pentru

fiecare parte.

Consiliul Local al MuniciPiului Asociafiao'Dincolo de Autism"
Craiova,

c)

d)

e)

v



MUN{CIPIU}., Cf{.4 [ OVA
CONST}-i U}- X,O(IAT- AN. MUNXCTPI{JLUE CRAFOVA

HOTARAREA NR- N{}'  
pnivand aproharea Convenfiei de Colaborare ineheiate intre Comsiliut LoeaE ai

Vlunicipiului Craiova gi Asocia{ia 'Dincolo de Autism" Craiova

Gonsiiiul Local al Municipiului Craiova, intrunit in qedinla ordinard din data de
3  1  .01  .2AB;

Av6nd ?n vedere raportul rv.464Al2AL3 intocmit de Direclia Administrafie
Publicd qi Asistenld Social6 prin care se propune aprobarea Convenliei de Colaborare
incheiate intre Consiiiul Local al Municipiului Craiova gi Asociafia ,,Dincolo de
Autism" Craiova, privind imbundtdlirea serviciilor sociale acordate copiilor gi tinerilor
cu autism din municipiul Craiova asistali in cadrul asocialiei gi rapoartele comisiilor de
specialitate ale Consiiiului Local al Municipiului Craiova nr.28, 30, 31,32 qi3312013;

in conformitate cu prerrederile Legii nr.2"l2l2OA4 privind proteclia qi
promovarea dreptului copilului qi HotdrArii Guvemului nr. L43812004 referitoare la
aprobarea Regulamentelor cadru de organizare gi funclionare a serviciilor de prevenire
a separdrii copilului de familia sa, precum gi a celor de proteclie speciald a copilului
lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea pdrinfilor sdi;

In temeiul art.36, ahn.2,lit. d gi e coroborat cu alin.6, lit.a, pct.2 gi alin.7, iit.a,
art.45. alin.2, lit.f, art.6l alin.Z gi art.l i5, alin.1, lit.b din Legea w.2l520Al,
republ icatd, privind administrafia public 6 local6;

HOTARA$TE:

. Art"tr.
l4

A.r"f.?"

Art.S.

Se aprobd Convenfia de Colaborare incheiatd intre Consiliul Locai al
Municipiului Craiova qi Asocialia ,,Dincolo de Autism" Craiova, av6nd ca
obiect ?mbundtifirea serviciilor sociale acordate copiilor gi tinerilor cu autism
din municipiul Craiova asistali in cadrul asociapiei, prevd.zutd in anexa care face
parte integrantS. din prezenta hot[rire.
Se imputernicegte Prirnarul Municipiuiui Craiova s5 semneze convenlia
prevbzuti la ar1.1 din prezenta hotdrire.
Primarui Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direclia

Adrninistralie Publica gi Asistenl6 Social6, Direclia Economico - Financiard qi
Asociafia ,,Dincolo de Autism" Craiova, vor aduce la ?ndeplinire prevederile
prezeirtei hotdr6ri.
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