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HOTĂRÂREA NR. 11 
din 29 Ianuarie 2021 

privind schimbarea denumirii serviciului social Cantină socială din cadrul Direcţiei 
Asistenţă Socială din subordinea Consiliului local Buftea, în 

Cantina socială „Sfântul Andrei" 

Consiliul Local al Oraşului Buftea 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 
Buftea; 

• Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Asistenţă Socială; 
• Avizul nr. 2/24.11.2020 al Comisiei de atribuire de denumiri a Judeţului Ilfov; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 97/25.04.2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciului social multifuncţional · Centru rezidenţial pentru tinerii din 
centre de plasament şi cantină socială în oraşul Buftea, judeţul Ilfov; 

• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Urbanism, Lucrări Publice, Mediu şi Patrimoniu; 

Prevederile art.18 alin. (1) lit.(g), art. 251 alin. (3) din Normele metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 197 /2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale din 19.02.2014 aprobate prin Hotărârea nr.118/2014 cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, ale Ordinului nr. 29/2019 pentru 
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 
protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a 
serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele 
sociale; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (6) lit. (d) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale art. (2) lit. d), art. 3 alin. (1) din Ordonanţa nr. 63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri; 

În temeiul art. 139 alin. (1 ), art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă schimbarea denumirii serviciului social Cantină socială din cadrul 
Directiei Asistentă Socială din subordinea Consiliului local Buftea, în Cantina socială . . 
,,Sfântul Andrei". 

Art.2. - Direcţia Asistenţă Socială va îndeplini formalităţile necesare în vederea 
schimbării denumirii serviciului social, potrivit legii. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de sp~cialitate, Direcţiei Asistenţă Socială în vederea aducerii la îndeplinire şi 
I nstituţiej Pf~fectuttli Judeţului Ilfov. 
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