
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                   
                                                                                                           PROIECT 

               HOTĂRÂRE NR. _____ 
privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia de A sistenţă Socială 

Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos” 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.08.2018; 
         Având în vedere raportul nr.125042/2018 întocmit de Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune 
prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare între Consiliul Local 
al Municipiului Craiova, prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova şi Fundaţia 
Creştină „Ethos”; 

  În conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011 privind asistenţa socială, 
Legii nr.116/2002  privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, 
modificată şi completată, Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, modificată şi completată şi Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată; 

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 Protocolului de colaborare 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia de 
Asistenţă Socială Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos”, pentru o perioadă de 
3 ani, începând cu data de 01.09.2018, conform actului adiţional prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova 
să semneze actul adiţional prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.      

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.421/2014.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică, Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, Direcţia 
Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ şi Fundaţia 
Creştină „Ethos” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
                INIŢIATOR,                                                                  AVIZAT, 
                  PRIMAR,                                                                  SECRETAR, 
              Mihail GENOIU                                                     Nicoleta MIULESCU 



   

 
 
 

 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECȚIA JURIDICĂ, ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE ȘI CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 
NR. 125042/06.08.2018 
 

SE APROBĂ, 
PRIMAR 

Mihail GENOIU 
 
 

                 AVIZAT,                                           AVIZAT, 
               Viceprimar,                              Administrator Public, 
        Stelian BĂRĂGAN                       Marian Sorin MANDA 

 
 

 
RAPORT, 

privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de Colaborare încheiat cu 
Fundaţia Creştină „Ethos” – Craiova 

 
 Prin Nota de fundamentare nr.21758/03.08.2018 întocmită de Compartimentul 
Strategii Sociale și Parteneriate din cadrul Serviciului Strategii, Programe și Proiecte în 
Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile din Direcția de Asistență 
Socială Craiova și înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub 
nr.335/06.08.2018, s-a solicitat prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de 
Colaborare încheiat cu Fundaţia Creştină „Ethos” – Craiova. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.421/2014 s-a aprobat 
Protocolul de colaborare, între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos”, având ca obiect sprijinirea persoanelor aflate în 
situaţie de risc social din municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Protocolul  are ca obiect colaborarea părţilor în vederea îmbunătăţirii serviciilor sociale 
acordate persoanelor aflate în situaţie de risc social din municipiul Craiova, prin 
implementarea următoarelor activităţi sociale: 

• ajutorarea persoanelor aflate în situaţie de risc social privind distribuirea de alimente, 
mobilier, haine, paturi, biciclete şi alte bunuri; 

• consiliere şi asistenţă socială pentru persoanele în vârstă; 
• asistenţă socială şi ajutor pentru copiii lipsiţi de ocrotire părintească şi pentru cei 

aflaţi sub măsură de protecţie specială; 
• acordarea unei mese calde pentru persoanele aflate în situaţie de risc social, în urma 

anchetelor sociale efectuate de către părţile prezentei convenţii; 
• educaţia şi înscrierea copiilor în grădiniţa şi şcoala Ethos. 

Prin adresa înregistrată sub nr. 20896/26.07.2018 Fundaţia Creştină „Ethos“ Craiova 
solicită prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de Colaborare privind sprijinirea 
persoanelor aflate în situaţie de risc social din municipiul Craiova, aprobat prin  Hotararea 
Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 421/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare. 



Fundaţia Creştină „Ethos” este o organizaţie înfiinţată în municipiul Craiova în anul 
1993, de către  dl. Bruno Schwengeler, cetăţean de naţionalitate elveţiană, având ca scop 
principal ajutorarea claselor sociale defavorizate din municipiul Craiova şi localităţile 
limitrofe. Aceasta a fost acreditată de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale ca furnizor 
de servicii sociale pe perioadă nedeterminată obţinând certificatul de acreditare ca urmare a 
faptului ca a dovedit, de fiecare dată, respectarea standardelor de calitate, conform 
legislaţiei în vigoare. 
           Fundaţia sprijină oamenii aflaţi în nevoie prin distribuirea de alimente, mobilier, 
haine, paturi, biciclete şi alte bunuri, construieşte şi întreţine grădiniţe şi şcoli, îngrijeşte, 
asistă şi asigură consiliere bătrânilor, invalizilor sau celor aflaţi în nevoie, oferă persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă  posibilitatea de a lucra pentru a se putea întreţine, se 
implică în îngrijirea şi consilierea persoanelor din  centre  şi cămine pentru persoane 
vârstnice, spitale, centre pentru îngrijirea minorilor, în vizitarea, consilierea  şi sprijinirea cu 
pachete a  deţinuţilor care nu au familii sau care nu sunt vizitaţi de către membrii familiei 
precum şi  sprijin pentru reintegrarea acestora  în societate. 

Autoritatea publică locală a manifestat întotdeauna preocupări reale pentru 
asigurarea bunului trai al cetăţenilor şi în special al celor aflaţi în situaţii de dificultate. 
Astfel, prin colaborarea personalului cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială Craiova cu Fundaţia Creştină „Ethos” s-au găsit soluţii optime în vederea 
sprijinirii grupurilor sociale vulnerabile pentru depăşirea eventualelor situaţii de risc, 
reintegrarea categoriilor sociale în viaţa normală, a creşterii capacităţilor lor de a face faţă 
problemelor dificile. 

Totodată, Fundaţia Creştină „Ethos” a investit şi investeşte în proiecte pe termen 
lung precum Grădiniţa Particulară „Ethos”, Şcoala Particulară „Ethos”, şi Centrul ,,Ethos” 
de locuinţe pentru persoane vârstnice. 

Întrucât Protocolul de colaborare a fost încheiat până pe data de 01.09.2018, 
propunem prelungirea duratei de valabilitate a acestuia pentru sprijinirea persoanelor aflate 
în situaţie de risc social din municipiul Craiova . 

Având în vedere cele menţionate, în conformitate cu prevederile Legii  nr.292/2011 
privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.116/2002 
privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare, O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu 
modificările şi completările ulterioare 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 şi art.115, alin1, lit. b din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova:  

• prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare încheiat între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova şi 
Fundaţia Creştină „Ethos”, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.09.2018, 
conform actului adiţional anexat; 

• împuternicirea Directorului Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova să 
semneze actul adiţional de prelungire a Protocolului de colaborare, prevăzut în anexa 
la prezentul raport; 

• modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 421/2014. 
 

Director executiv,       Întocmit, 
Ovidiu Mischianu            Mădălina Decă 



Anexă la Raportul nr.125042/2018 
 
 
 ACT ADIŢIONAL 

 
 

LA PROTOCOLUL DE COLABORARE  nr. 123668/01.09.2014 privind sprijinirea 
persoanelor aflate în situaţie de risc social din municipiul Craiova 

 
  

Prezentul act adiţional se încheie între: 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia de Asistenţă Socială 
Craiova cu sediul în mun. Craiova, Str. Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, parter, reprezentat prin 
Director Executiv - dna. Ioana Stoian 

 
               Şi 
 
       Fundaţia Creştină “ETHOS”, cu sediul în Craiova, str. Paltiniş, nr. 57, telefon 
0251415384, fax 0251415384, cod fiscal 5984802, cont bancar 
RO32RNCB0139018032820001, deschis la Banca BCR Craiova, Agenţia Patria, 
reprezentată prin dra Marinescu Octavia Simona 
 
 Articol unic  
 
 Articolul 5 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 Protocolul de colaborare este valabil pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
01.09.2018, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor. 
 
Prezentul act adiţional se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte. 
 
         CONSILIUL LOCAL AL                                FUNDAŢIA CREŞTINĂ „ETHOS” 

        MUNICIPIULUI CRAIOVA                          
     Direcţia de Asistenţă Socială Craiova 
 
         DIRECTOR EXECUTIV,                                            REPREZENTANT LEGAL, 
                 Ioana Stoian                                                             Octavia Simona Marinescu
  
 
     DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,                                 COMPARTIMENT  JURIDIC, 
      Petru Alexandru Dumitrescu                                                  Valentin Mitrache 
 
        Vizat pentru legalitate,  
     Cons. Jr. Gina Lorena Stoica 
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