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HOTĂRÂREA NR. 21 
Din 28 Februarie 2017 

privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei „SOS Satele Copiilor'' România , a unui spaţiu 
în suprafaţă de 49 mp., situat în oraş Buftea, Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 32, judeţ Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Asistenţă Socială Buftea; 
Adresa Asociaţiei SOS Satele Copiilor - România nr. 52/2017 înregistrată la 

Primăria oraşului Buftea cu nr. 1875/2017, prin care solicită modificarea convenţiei de 
colaborare pentru oferirea de servicii sociale de prevenire a separării copiilor de·familie; 

Avizul Consiliului local al oraşului Buftea exprimat în cadrul şedinţei din 
31.01.2017, prin adresa nr. 32/03.02.2017; 

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

Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c), (d) coroborate cu ale alin. 5, 

(6), lit. (a) pct. (2), alin. (7) lit. a) şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii asistenţei 
sociale nr. 292/2011, 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; 

În temeiul art. 45 alin. (3) 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. - Se aprobă darea în folosinţă gratuită Asociaţiei „SOS Satele Copiilor'' 
România, pentru o perioadă de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă de 49 mp, (folosinţă 

exclusivă) şi dependinţe utilizate în comun cu ceilalţi chiriaşi, situat în oraşul Buftea, 
Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 32, judeţ Ilfov, în vederea desfăşurării activităţilor 
asociaţiei în cadrul Convenţiei nr. 820/07 .03.2016 de colaborare încheiată între Consiliul 
local al oraşului Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia „SOS Satele Copiilor''
România şi aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 18/29.02.2016. 

Art.2. (1) - Asociaţia „SOS Satele Copiilor'' România va suporta, proporţional cu 
suprafaţa aflată în folosinţă gratuită, cheltuielile administrative ale spaţiului (apă, gaze, 
curent electric, etc.) şi valoarea integrală a cheltuielilor cu lucrările de renovare a spaţiului 
utilizat. 
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(2) Dreptul de folosinţă gratuită asupra spaţiului primit, încetează înainte de 
expirarea perioadei aprobate, dacă se constată că nu este utilizat în conformitate cu 
destinaţia lui şi în cazul în care interesul local impune acest lucru. 

(3) Spaţiul face parte din imobilul clădire situat în Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 
32, oraş Buftea, judeţ Ilfov, ce aparţine domeniului public al oraşului Buftea, atestat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 930 /2002 şi se identifică conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează 
aplicabilitatea alin. (3) al art.1 din 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. 

Art.4. - Se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea şi directorul Direcţiei Asistenţă 
Socială Buftea, pentru semnarea contractului ce se va încheia ca urmare a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art.5. - 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. 

PREŞEDINTE DE ŞE 
Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - MIHAELA 

2 


