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HOTĂRÂREA NR.44 
Din 28 februarie 2019 

privind aprobarea convenţiei de colaborare între 
UAT Oraş Buftea - Consiliul Local al oraşului Buftea prin Direcţia Asistenţă Socială şi 
Asociaţia „S.O.S. Satele Copiilor" - România pentru prevenirea separării copiilor de 

părinţi la nivelul oraşului Buftea, în vederea depunerii unui proiect în cadrul POCU 2014-
2020, Apelul de proiecte POCU/476/4/18/Operaţiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14. 

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; 
• Adresa Asociaţiei SOS Satele Copiilor România nr. 97 /29.01.2019 înregistrată la 

Direcţia Asistenţă Socială cu nr. 530/26.02.2018, prin care propune colaborarea în cadrul 
proiectului POCU ; 

• Ghidul Solicitantului condiţii specifice de accesare a fondurilor POCU 2014-2020, Axa 
Prioritară 4, Prioritatea de investiţie 9iv, Obiective specifice 4.12, 4.13, 4.14; 

• Apelul de proiecte POCU/476/4/18; 
• Hotărârea Guvernului nr. 86712015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 
• Ordinul A.N.P.D.C. nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 

privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a Ghidului Metodologic de 
Implementare a acestor Standarde, 

• Ordinul M.M.S.S.F. nr. 286/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului 
individualizat de protecţie; 

• Ordinul A.N.P.D.C. nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii 
privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

• Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
• Art. 12 din Ordonanţa Guvern~lui nr. 68/2003 privind serviciile sociale; 
• Avizul Comisiilor de specialita e ale Consiliului local al orasului Buftea; ~ 

În conformitate cu prevederil Legii nr. 292/2011 a asiste'nţei sociale, cu modific rile 
şi completările ulterioare, ale Leg·i nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (1 ), alin. (2), lit. (d), lit. (e), 
coroborat cu alin. (7) lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările 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. - Se aprobă Convenţia de colaborare între UAT Oraş Buftea - Consiliul Local al 
oraşului Buftea prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia „S.O.S. Satele Copiilor"- România 
pentru prevenirea separării copiilor de părinţi la nivelul oraşului Buftea, în vederea depunerii 
unui proiect în cadrul POCU 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţie 9iv, 
Obiective specifice 4.12, 4.13, 4.14, apelul de proiecte POCU/476/4/18/Operaţiune 
compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14., conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2. - Se împuterniceşte Primarul Oraşului Buftea şi Directorul Direcţiei Asistenţă 
Socială Buftea, să semneze Convenţia de colaborare 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 
judeţul Ilfov. 
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