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HOTĂRÂREA NR.258 
din 23 decembrie 2019 

privind aprobarea convenţiei de parteneriat între 
Consiliul Local al oraşului Buftea prin Direcţia Asistenţă Sodală - Serviciul social Centru 

rezidenţial pentru tinerii din centre de plasament şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copfluluf Ilfov 

Consiliu I Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Direcţiei Asistenţă Socială Buftea, prin care se propune 

aprobarea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local al oraşului Buftea prin Direcţia 
Asistenţă Socială - Serviciul social Centru rezidenţial pentru tinerii din centre de plasament - şi 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov; 

Ţinând cont de: 
• prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• prevederile Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 197 /2012 privind asigurarea 

calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile 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; 

• prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867 /2015 pentru aprobarea Nomenclatorului de 
servicii sociale şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

•fvizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea; 
ln conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, ale art. 
129 alin. (2) lit. (d), (e) coroborat cu alin. (7) lit. (b), alin. (7) lit. a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin. (1 ), art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă nr. 5712019, cu modificările şi completările ulterioare, 
Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. - Se aprobă încheierea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local al oraşului 
Buftea prin Direcţia Asistenţă Socială - Serviciul social Centru rezidenţial pentru tinerii din 
centre de plasament şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov. 

Art.2. · Se împuterniceşte primarul/viceprimarul oraşului Buftea, aparatul de specialitate 
şi directorul Direcţiei Asistenţă Socială Buftea să semneze convenţia de parteneriat 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, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 
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