
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 
29.01.2015; 

Având în vedere raportul nr.3964/2015 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 
„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 31.12.2015. 

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. 3964/2015          

                                                                                                         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.194063/16.12.2014 „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 
creării 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.  



Pentru punerea în aplicare a parteneriatului, în cursul anului 2014, autoritatea 
locala a alocat asociaţiei, suma de 10 mii lei care a fost utilizata pentru a sprijini 
continuarea programului educaţional terapeutic. 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 31.12.2014, 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 O.G. nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi  fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 448/2006, 
republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 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. 124 din Legea nr. 272/2004, republicată,  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 31.12.2015, 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 

 
 

 
 
E.O.-2ex 
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