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HOTĂRÂREA NR. 42 
Din 28 aprilie 2016 

privind încheierea unui acord de colaborare între Oraşul Buftea, prin Centrul Cultural 
Buftea şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

A vând în vedere 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară şi 

Direcţia Economică; 

• Adresa Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Ilfov, înregistrată la Consiliul Local al oraşului Buftea cu nr. 94/25.04.2016; 

• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea; 
• În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. d), lit. e) coroborate cu ale 

alin. (6) lit. a) pct. 4, alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001, 
republicată, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă încheierea unui acord de colaborare între Oraşul Buftea, prin Centrul 
Cultural Buftea şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Ilfov, în scopul realizării în comun a unor acţiuni cu specific recreativ şi educaţional, conform 
anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea şi directorul Centrului Cultural Buftea, 
să semneze acordul de colaborare încheiat ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri primarului 
oraşului Buftea, Centrului Cultural Buftea pentru ducerea la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 

PREŞED 

ŢOPAI 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - MIHAELA 

qr~ 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV 

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA 
ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE ILFOV 

Adresă: Strada Calea Bucureştilor nr 222C, et 2 Otopeni Judeţul Ilfov 

ACORD DE COLABORARE 

1. Părţile acordului de colaborare 

Centrul Cultural Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Ilfov, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov, înfiinţată în baza 

dispozitiilor O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

aşezămintelor culturale, cu sediul situat în Strada Calea Bucureştilor nr 222C, Otopeni, 

Judetul Ilfov, C.U.1.16771966, legal reprezentată prin Director dl.Toma Cristian, pe de o 

parte 

si 
' 
ORAŞUL BUFTEA cu sediul pentru comunicarea actelor în Buftea, Piaţa Mihai 

Eminescu, nr. 1, jud. Ilfov, tel/fax: 0318241231, 8241238 cod fiscal 4434029, cont nr. R065 

TREZ 4222 1360 250X XXXX deschis la Trezoreria oraşului Buftea, reprezentat prin primar 

PISTOL GHEORGHE, 

CENTRUL CULTURAL BUFTEA cu sediul în Buftea, str. Ştirbei Vodă, nr. 8, jud. Ilfov, 

cod fiscal 31483967, cont nr. R072TREZ42224670220XXXXX deschis la Trezoreria oraşului 

Buftea, reprezentată prin director MITESCU VIOLETA, pe de altă parte, 

2. Preambul 

Având în vedere obiectivele declarate ale Centrului Cultural Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov, respectiv: 

a. Conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii 

tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; 



b. Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor 

culturale comunitare în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a 

cetăţenilor la viaţa culturală. 

părţile semnatare au convenit încheierea prezentului acord, fără a naşte o nouă persoană 

juridică, în următoarele condiţii: 

3. Scopul acordului de colaborare 

Scopul prezentului acord îl constituie colaborarea părtilor semnatare în vederea 

identificării si realizării unor acţiuni comune, cu specific recreativ şi educaţional, potrivit 

obiectivelor declarate. 

Agenda evenimentelor este următoarea: 

1 Iunie - Spectacol de muzică şi dans "Andantino" cu ocazia "Zilei Copilului"; 

25 Iunie - Festivalul de Muzică Uşoară Andantino; 

30 septembrie - 2 octombrie, Festivalul Medieval de la Palatul Ştirbey. 

Evenimentele care urmează a se desfăşura pe parcursul colaborării dintre cele două instituţii 

se vor programa printr-un proces verbal. 

4. Durata acordului. 

Prezentul acord este valabil începând cu data semnării, până la data de 31.12.2016. 

5. Beneficiarii acestui acord de parteneriat sunt elevi ai instituţiilor de învăţământ, precum şi 

cetătenii orasului Buftea. 
I > 

6. Metode de lucru pentru punerea în practică a prezentului acord de parteneriat 

• Întâlniri de lucru ale reprezentanţilor instituţiilor şi coordonatorilor de activitate 

desemnaţi; 

• Schimb de informaţii pentru armonizarea efortului de organizare a actiunilor 

comune; 

• Popularizarea acţiunilor pentru a exista o largă participare; 

• Pentru stabilirea evenimentelor, cele două institutii vor consemna data si ora într-, ' 

un proces verbal semnat de către conducătorii acestora; 

• Procesul verbal se semnează şi se înregistrează de ambele instituţii anterior 

sustinerii evenimentelor. 
' 



7. Obligaţiile părţilor: 

În scopul realizării parteneriatului, părţile îşi asumă următoarele obligaţii: 

Centrul pentru Conservarea si promovarea Culturii Tradiţionale Ilfov: 

Să realizeze din bugetul propriu aceste acţiuni; 

Să asigure resurse umane specializate pentru toate acţiunile comune propuse. 

Orasul Buftea si Centrul Cultural Buftea: 
' ' 

Să desfăşoare programele în concordanţă cu principiul respectului reciproc; 

Să pună la dispoziţie locaţiile in care se vor ţine evenimentele organizate de 

CJPCT Ilfov în colaborare cu Centrul Cultural Buftea; 

Să aducă la cunostinţa publicului tinţă al proiectelor, locul şi data în care se 

desfaşoară evenimentele. 

8. Locatia de desfăsurare a activitătilor: 
' ' ' 

Piaţa Mihai Eminescu nr 1, Buftea, Jud. Ilfov, Centrul Cultural Buftea - Str. Ştirbei 

Vodă nr. 8, precum si alte locaţii identificate ulterior de părţi. 

Încheiat astăzi ........................ între părţile semnatare, în trei exemplare originale. 

Centrul Cultural Judeţean pentru 

Conservarea si Promovarea , 

Culturii Traditionale Ilfov , 

Director 

Toma Cristian 

Consilier Juridic 

lonită Ion Alexandru , 

orasul Buftea 
' 

prin Primar, 

Gheorghe Pistol 

Centrul Cultural Buftea 

Director, 

Mitescu Violeta 


