
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                 
PROIECT   

                                                          

             HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare dintre 

Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Comunitatea 
Evreilor Craiova 

 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.04.2017; 

    Având în vedere raportul nr.49905/2017 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea prelungirea 
duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare dintre Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova; 

     În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi  fundaţii, modificată şi completată, Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerii care au părăsit sistemul de 
protecţie a copilului şi a alotor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum 
şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 
cantinelor sociale, Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, modificată şi completată, Legii  nr.292/2011 privind asistenţa socială, Legii 
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, Hotărârii Guvernului 
nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

      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.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 Protocolului de colaborare dintre 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Comunitatea 
Evreilor Craiova, pe perioada 10.05.2017-10.05.2018, conform actului adiţional 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte directorul executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova să semneze actul adiţional prevăzut la art.1 din 
prezenta hotărâre.  



Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.116/2016. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

             
            INIŢIATOR, AVIZAT, 
          PT. PRIMAR,  PT. SECRETAR, 
         VICEPRIMAR,  Ovidiu MISCHIANU 

                      Mihail GENOIU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția juridică, asistență de specialitate și contencios administrativ 
Nr. ________/07.04.2017 
 
                                                                           

                                                                                      Se aprobă 
                                                                                       Pt. Primar, 
                                                                                      Viceprimar                                           

                                                                                        Mihail GENOIU                                     
 
 
 

RAPORT 
privind prelungirea duratei de valabilitate a  

Protocolului de colaborare nr. 80173/04.05.2016  
 

 
 Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova - 
Compartimentul Centrul Social Comunitar, Politici de Asistență Socială și Parteneriate, 
prin Nota de Fundamentare nr.6461/05.04.2017, transmisă urmare a cererii înregistrate sub 
numărul 6344/2017 de către Comunitatea Evreilor Craiova, solicită prelungirea 
Protocolului de colaborare nr. 80173/04.05.2016, încheiat cu Municipiul Craiova prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, având ca obiect realizarea de măsuri şi acţiuni de 
sprijin comune, pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor vârstnice de cult 
mozaic, în scopul prevenirii sau limitării unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care 
pot duce la marginalizare sau excluziune la nivelul comunităţii locale. 
 Protocolul de colaborare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.116/2016, având ca obiect realizarea de măsuri şi acţiuni de 
sprijin comune, pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor vârstnice de cult 
mozaic, în scopul prevenirii sau limitării unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care 
pot duce la marginalizare sau excluziune la nivelul comunităţii locale, fiind valabil până la 
data de 09.05.2017. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.18/2017 s-a aprobat 
modificarea  Protocolului de colaborare, în sensul schimbării părţii contractante 
„Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova” în „Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova”, urmare a adoptării în data de 15 decembrie 2016 a Hotărârii 
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.  

Comunitatea Evreilor Craiova cu sediul în str. Horezului, nr.5, oferă servicii de 
îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice aflate în incapacitatea de a se descurca singure, 
servicii care s-au dovedit în timp viabile şi care răspund nevoilor persoanelor aflate în 
evidenţă. Acestea urmăresc limitarea sau prevenirea unor situaţii de dificultate sau 
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vulnerabilitate a beneficiarilor pentru a evita sau preîntâmpina marginalizarea. Prin aceste 
servicii de îngrijire la domiciliu se are în vedere prevenirea instituţionalizării persoanelor 
de vârsta a III-a care nu au posibilitatea de a-şi realiza prin mijloace şi eforturi propri un 
mod normal şi decent de viaţă. 

Principalele activităţi desfăşurate sunt: activităţi de identificare ale nevoilor 
beneficiarilor, activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii, măsuri şi acţiuni pentru 
reducerea efectelor situaţiilor de criză, măsuri şi acţiuni în vederea menţinerii asistatului în 
comunitate, încurajarea socializării şi participării la diverse activităţi. Printre serviciile 
oferite persoanelor vârstnice de către Comunitatea Evreilor Craiova menţionăm: 
supraveghere în vederea asigurării siguranţei, transport, socializare, prepararea şi servirea 
mesei, menaj, asigurarea igienei corporale a beneficiarilor, sprijinirea acestora la grupurile 
sanitare, baie, precum şi însoţirea la deplasarea în exteriorul locuinţei.  

Specialiştii cu atribuţii în domeniul protecţiei şi asistenţei sociale, din cadrul 
Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova au colaborat 
împreună cu personalul în domeniul asistenţei sociale din cadrul Comunităţii Evreilor 
Craiova, în vederea informării, îndrumării şi consilierii cu privire la obţinerea unor 
beneficii şi servicii sociale acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare persoanelor 
vârstnice de cult mozaic. Prin aceste acţiuni comune s-a urmărit  creşterea calităţii 
serviciilor oferite acestor categorii de persoane.  

Întrucât, Protocolul de colaborare a fost încheiat pe o perioadă de un an, cu 
posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor părţi, propunem prelungirea duratei de 
valabilitate a acestuia pentru sprijinirea în continuare a persoanelor vârstnice de cult 
mozaic aflate în situaţie de risc social 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, Ordinului nr.2126/2014 
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerii care au părăsit sistemul de 
protecţie a copilului şi a alotor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi 
pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor 
sociale, Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii  nr.292/2011 privind asistenţa socială, Legii 
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, Hotărârii Guvernului 
nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 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, 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: 

- prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare pe perioada 
10.05.2017- 10.05.2018, conform actului adiţional anexat; 

- împuternicirea Directorului Executiv al Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova sa semneze actul adiţional; 

- modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 116/2016. 
 
 
         Pt. Director executiv,         Întocmit, 
               Nelu Pîrvu      Cons.jur.Mădălina Decă 



                                                           ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. _______/________ 
 
                                                           
 

ACT ADIŢIONAL NR.____ 
 

 

LA PROTOCOLUL DE COLABORARE  nr. 80173/04.05.2016  

privind sprijinirea persoanelor vârstnice de cult mozaic aflate în situaţie de risc social din 

municipiul Craiova 
 
 
 

 Prezentul act adiţional se încheie între: 
 
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, cu sediul în mun. Craiova, Str. Eustaţiu Stoenescu, bl. 
T8, parter, reprezentat prin Director Executiv - dna. Ioana Stoian 
şi 
 Comunitatea Evreilor Craiova cu sediul în str. Horezului, nr. 5, telefon 0351/434036, cod 
fiscal 4553178,  reprezentată prin Preşedinte - doctor profesor Sabetay Corneliu  
 
 
 Articol unic  
 
 Articolul 5 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
         
 Protocolul de colaborare este valabil pentru perioada 10.05.2017- 10.05.2018, cu  
posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor. 
 
 Prezentul Act Adiţional s-a încheiat azi________________ în 2 exemplare originale, 

câte unul pentru fiecare parte, având aceeaşi valoare fiecare. 

 
 

 

 

 CONSILIUL LOCAL AL                                COMUNITATEA EVREILOR CRAIOVA 

MUNICIPIULUI CRAIOVA                          
              DPCASMC 

 
      Director Executiv,                                                               PREŞEDINTE,  
 
        Ioana Stoian                                                            Dr. Prof. Sabetay Corneliu  
            

 

 

  Vizat pentru legalitate, 
 
Cons. Jr. Mădălina Decă 
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