
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 

29.01.2015; 
Având în vedere raportul nr.3980/2015 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 31.12.2015, 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. 3980/2015          

                                                                                                           Avizat, 
                                                                                                     SECRETAR, 
 

                                                  Nicoleta Miulescu    
 

 
RAPORT 

privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de  Colaborare cu 
Asociaţia „THE EUROPEAN HOUSE“ 

 
 

     Prin adresa înregistrată sub nr. 205026/30.12.2014 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 31.12.2014,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, 
republicată, 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 31.12.2015, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
E.O.- 2ex 
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