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HOTĂRÂREA NR. 45 
din 31 martie 2021 

privind aprobarea Parteneriatului pentru dezvoltare locală încheiat între Societatea 
Natională de Cruce Roşie din România - Filiala Ilfov şi UAT oraş Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
, Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 

Buftea; 
, Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară ; 
• Adresa nr. 054/22.03.2021 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România -

Filiala Ilfov, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 5706/22.03.2021; 
• Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Avizul Comisiei pentru Învăţământ, Sănătate, Familie ; 
, Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială ; 
, Avizul Comisiei pentru Tineret, Copii, Sport şi Agrement ; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Social Culturale, Culte ; 
• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină ; 
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2), lit. e) coroborate cu ale 

alin. (9) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) şi ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - (1) Se aprobă Parteneriatul pentru Dezvoltare Locală încheiat între 
Societatea Natională de Cruce Roşie din România - Filiala Ilfov şi UAT oraş Buftea, conform 
Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Parteneriatului pentru 
Dezvoltare Locală, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă sustenabilitatea proiectului „Responsabilitate şi sprijin în comunitate" 
pe o perioada de minim 6 luni de la data finalizării implementării contractului de finanţare. 

Art.2. - Se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea, domnul Gheorghe Pistol să 
semneze Parteneriatul pentru Dezvoltare Locală şi Regulamentul de organizare şi 
functionare al Parteneriatului pentru dezvoltare locală încheiat între Societatea Naţională 
de Cruce Roşie din România - Filiala Ilfov şi UAT oraşul Buftea. 



Art.3. · Serviciile din cadrul aparatului de specialitate vor asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. · Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
primarului oraşului Buftea, serviciilor de specialitate pentru ducerea la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GRESOIU NICUŞOR - COSMIN 
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