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HOTĂRÂREA NR. 18 
din 6 martie 2023 

privind încheierea unor protocoale de colaborare între Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea - Consiliul local 

pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS - SII MMSS" Cod MySmis 130963 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 

Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Asistenţă Socială Buftea şi 

Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară; 
• Adresa nr.1864/2023 a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Agenţia Naţională 

pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ilfov; 
• Prevederile art.122 din Constituţia României, republicată; 
• Prevederile art. 3 şi 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
• Prevederile art.? alin. (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(1 ), alin. (2) lit.d), alin. (7) lit.b), 

alin.(14) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al 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. - Se aprobă încheierea unor protocoale de colaborare între Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Buftea - Consiliul local 
pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS - 511 MMSS" Cod MySmis 130963, 
conform Anexelor nr.1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se împuternicesc Primarul/Viceprimarul oraşului Buftea şi serviciile din cadrul 
aparatului de specialitate, să semneze protocoalele de colaborare prevăzute la art, 1. 

Art.3. - Direcţia Asistenţă Socială şi serviciile din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului oraşului 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, serviciilor de specialitate şi Instituţiei Prefectului -Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 




