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HOTĂRÂREA NR. 5 
Din 31 ianuarie 2022 

privind prelungirea parteneriatului încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea, 
prin Direcţia Asistenţă Socială 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 specialitate al Direcţiei Asistenţă Socială Buftea, prin care se propune 

prelungirea parteneriatului încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea, prin Direcţia 
Asistenţă Socială şi Asociaţia „505 Satele Copiilor"- România; 

• Adresa Asociaţiei SOS Satele Copiilor România nr. 921/14.12.2021 înregistrată la 
Directia Asistenta Socială Buftea cu nr. 4546/15.12.2021 ; 

: Hotărârea Consiliului local nr.18/29.02.2016 privind aprobarea parteneriatului 
între Consiliul local al oraşului Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia „505 
Satele Copiilor" - România ; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 9 /09 .01.2021 privind prelungirea parteneriatului 
încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia 
,,SOS Satele Copiilor" - România ; 

• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 
Dezvoltare Comunitară ; 

•Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială; 
•Avizul Comisiei pentru Tineret, Copii, Sport şi Agrement; 
•Avizul Comisiei pentru Activităti Social Culturale, Culte ; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 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. 571,2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

ln 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, 
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 31.12.2022. 

(2) - Cofinanţarea pentru derularea proiectului pe anul 2022, 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 
2022. 



Art.2. - Se împuterniceşte primarul/viceprimarul oraşului Buftea, aparatul de 
specialitate şi directorul Direcţiei Asistenţă Socială Buftea să semneze actul adiţional 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 general al 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. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 

AN HAELA 




