
Piata , 

ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

' ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 6 
Din 31 Ianuarie 2013 

ro 

privind încheierea parteneriatului între Consiliul local al oraşului Buftea 
prin Direcţia de Asistenţă Socială, D.G.A.S.P.C. Ilfov şi Asociaţia "5.0.5. 

Satele Copiilor" România având ca scop oferirea de servicii sociale 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 
Având În vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşulu i Buftea; 
• Raportul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Buftea prin care se propune 

aprobarea Convenţiei de Colaborare pentru oferirea de servicii sociale; 
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină ; 

• Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială ; 
• Avizul Comisiei pentru Copii , Tineret, Sport şi Turism; 

În conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

• Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
• Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ; 
• O.U.G. nr.68/ 2003 privind serviciile sociale; 
• H.G. 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 ; 

• Ordinul A.N .P.D.C. nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime 
obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru pă rinţi şi copii şi a Ghidului 
Metodologie de Implementare a acestor Standarde; 

• Ordinul M.M.S.S.F. nr. 286/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului 
individualizat de protecţie ; Ordinul A.N.P.D.C. nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor 
minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

• Prevederile art. 36 alin . (2) lit. (d) , coroborat cu alin. (6) pct. (2), din Legea nr. 
215/2001 actualizată privind administraţia publică l ocală , republicată , completată şi 

modificată, 

În temeiul art. 36 alin . (2) lit. (d) , coroborat cu alin. (6) pct. (2) , al art. 45 alin. (1) şi al 
art.115 alin . (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 , republicată , privind administraţia publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă parteneriatul între Consiliul local al oraşului Buftea - prin D irecţia de 
Asistenţă socială , D.G.A.S.P.C. Ilfov şi Asociaţia "S.O.S. Satele Copiilor" România , în scopul 
oferirii de servicii primare, de prevenire a separării de familie, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 



Art. 2. Se împuterniceşte directorul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Buftea să 
semneze Convenţia prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se mandatează primarul oraşului Buftea pentru a dispune toate măsurile 
necesare pentru îndeplinirea prevederilor parteneriatului pentru oferirea de servicii primare, 
de prevenire a separării de familie. 

Art. 4. Pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul parteneriatulu i, va fi pus la dispoziţie 
un spaţiu în suprafaţă de 49 mp în folosinţă exclusivă şi dependinţe folosite în comun cu alţi 
chiriaşi, situat în imobilul din Bulevardul Mihai Eminescu, nr.32, oraş Buftea, judeţ Ilfov. 

Art. 5. Primarul Oraşului Buftea şi Direcţia de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 

Art. 6. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri primarului 
oraşului Buftea, Direcţiei de Asistenţă Socială pentru aducerea la îndeplin ire, D.G.A.S.P.C. 
Ilfov, Asociaţia "S.O.S. Satele Copiilor" România şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
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