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HOTĂRÂREA NR.197 

din 21 decembrie 2017 
privind prelungirea duratei parteneriatului încheiat între Consiliul local al oraşului 
Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia „SOS Satele Copiilor"- România 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Direcţiei Asistenţă Socială Buftea, prin care se 

propune prelungirea parteneriatului încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea, prin 
Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia „SOS Satele Copiilor"- România; 

• Adresa Asociaţiei SOS Satele Copiilor România nr. 830/2017 înregistrată la 
Primăria oraşului Buftea cu nr. 25652/2017, prin care solicită continuarea colaborării în 
anul 2018; 

• Hotărârea Consiliului local nr.18/29.02.2016 privind aprobarea parteneriatului 
între Consiliul local al oraşului Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia „SOS 
Satele Copiilor" - România; 

·Hotărârea Consiliului local nr.162/27.12.2016 privind prelungirea parteneriatului 
între Consiliul local al oraşului Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia „SOS 
Satele Copiilor" - România 

• Prevederile art.12 pct. 5 din convenţia de colaborare nr. 820/07.03.2016 (SOS 
248/2016), aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr.18/29.02.2016; 

·Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
·Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială; 
·Avizul Comisiei pentru _Sopii, Tineret, Sport şi Turism; 
·Avizul Comisiei pentru lnvăţământ, Sănătate, Familie; 
·Avizul Comisiei pentru Activităţi Social - Culturale şi Culte; 
·Avizul Comisiei pentru Activităti Economice si Financiare; 
În conformitate cu prevederile Legii nr.' 292/2011 a asistenţei sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, ale Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale, ale art. 36 alin. (2) lit. (d), (e) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. (2), 
alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modifi~ările şi completările ulterioare; 

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

HOTĂRÂRE 

Art.1. (1) - Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 1 an, respectiv 01.01.2018-
31.12.2018, a duratei parteneriatului încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea -
prin Direcţia Asistenţă Socială Buftea şi Asociaţia „SOS Satele Copiilor" România, în 
scopul oferirii de servicii sociale de prevenire a separării de familie a copiilor, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului local nr.18/29.02.2016. 



(2) - Cofinanţarea pentru derularea proiectului pe anul 2018, în sumă de 27.500 lei 
va fi asigurată din bugetul local prin bugetul Direcţiei Asistenţă Socială Buftea şi va fi 
prevăzută în hotărârea de aprobare a bugetului general al oraşului Buftea pentru anul 
2018. 

Art.2. - Se împuterniceşte directorul Direcţiei Asistenţă Socială Buftea să semneze 
actul adiţional nr.2 la Convenţia nr. 820/07.03.2016 (SOS 248/2016), aprobată prin 
Hotărârea Consiliului local nr.18/29.02.2016, ce se va încheia ca urmare a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art.3. - Primarul Oraşului Buftea, prin serviciile de specialitate şi Direcţia 
Asistenţă Socială Buftea vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
Direcţiei Asistenţă Socială Buftea, Asociaţiei „S.O.S. Satele Copiilor" România şi 
Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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