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HOTĂRÂREA NR. 192 
Din 28 decembrie 2022 

privind prelungirea parteneriatului încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea, prin 
Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia SOS Satele Copiilor-România şi a contractului de comodat 

nr. 37/30.06.2017, încheiat între Oraşul Buftea prin Consiliul local şi Asociaţia SOS Satele 
Copiilor România 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de speciali tate întocmit de Direcţia Asistenţă Socială Buftea şi Biroul Evidenţă 

Patrimoniu, Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize prin care se propune prelungirea parteneriatului 
încheiat între Consiliul local al oraşulu i Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia „SOS 
SiltP.IP. rnriilor" • România şi a contractului de comodat nr. 37 / 30.06. 2017, î ncheiat între Oraşul 
Buftea prin Consiliul local şi Asociaţ ia SOS Satele Copiilor România; 

• Adresa Asociaţie i SOS Satele Copiilor România nr. 1169/28. 11 . 2022 înregistrată la Direcţia 
Asistenţa Socială Buftea cu nr. 4796/28.11. 2022: 

• Hotărârea Consiliului local nr . 5/31.01. 2022 privind prelungirea parteneriatului incheiat 
intre Consiliul local al oraşu lu i Buftea. prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia „sos Satele 
Copiilor" - România, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.18/29.02.2016: 

•Hotărarea Consiliului local nr. 94/24.06.2022 privind prelungirea contractului de comodat 
nr. 37 /30.06.20 17, încheiat între Oraşul Buftea pri n Consiliul local şi Asociaţia SOS Satele Copiilor 
România, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 21/28.02.2017; 

•Avizul Comisie\ pentru Urbanism, Lucră ri Publice, Mediu şi Patrimoniu; 
•Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de Dezvoltare 

Comunitară; 
•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 Discip lină; 
În conformitate cu prevederile Legii nr . 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 

completările ulteri oare, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, ale Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, ale Legii nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, cu modificarile şi completările ulterioare, ale 
art. 129 alin. (2) lit. (d ), (e) coroborat cu alin. (7) lit. (b), din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă nr . 57 /201 9. 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. (1) · Se aprobă prelungirea parteneriatului încheiat între Consiliul local al oraşului 
Buftea · prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia „SOS Satele Copiilor" România, aprobat prin 
Hotărârea nr. 18/ 29 .02. 2016, în scopul oferirii de servicii sociale de prevenire a separării copilului 
de familia sa, până la data de 31.12.2023. 

(2) · Cofinanţarea pentru derularea proiectului pe anul 2023, în sumă de 27. 500 lei, va fi 
asigurată din bugetul local prin bugetul Direcţiei Asistenţă Socială Buftea şi va fi prevăzută în 
hotărârea de aprobare a bugetului general al oraşului Buftea pentru anul 2023. 

Art .2 . · Se aprobă prelungirea contractului de comodat nr. 37/30.06.2017 încheiat între 
Oraşul Buftea · Consiliul local şi Asociaţia SOS Satele Copiilor România, în baza Hotărârii 



Consiliului local nr. 21/28.02.201 7, pe perioada derulării Convenţie i , respectjv până la data de 
31.12.2023. 

Art. 3. - Se împuterniceşte primarul/ viceprimarul oraşului Buftea, aparatul de specialitate 
şi directorul Di recţiei Asistenţă Socială Buftea s.ă semneze actele adiţionale la Convenţia de 
colaborare şi la contractul de comodat nr. 37/30.06.2017, ce se vor încheia ca urmare a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art .4. - Primarul Oraşului Buftea, pr in serviciile de specialitate şi Direcţia Asistenţă Socială 
Buftea vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art . 5. - Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, Direcţiei 
Asistenţă Socială Buftea, Asociaţ iei „S. 0.5. Satele Copiilor" România şi Instituţiei Prefectului -
judeţul Il fov. 

PREŞE 

CI 

Contrasemnează , 
SECRETAR GENERAL, 




