ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL BUZIAŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 43
DIN 28.04.2017
privind aprobarea prelungirii asocierii Oraşului Buziaş, prin Consiliului Local Oraş
Buziaş cu Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara privind susţinerea serviciilor
sociomedicale la nivelul oraşului Buziaş
Consiliul Local a l Oraşului Buziaş, judeţul Timiş ;
 Luând în considerare adresa nr.237/2017 a Federaţiei Caritas a Diecezei Timişoara,
înregistrată cu nr.987/2017, prin care se solicită aprobarea încheierii unui Acord de asociere , pentru anul
2017 – 2018 ( începând cu data de 22.04.2017 – 22.04.2018 ), cu privire la susţinerea serviciilor de
îngrijire şi asistenţă la domiciliu asigurate de Serviciul de îngrijire la domiciliu Buziaş;
 Având în vedere referatul serviciului buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Primăriei
oraş Buziaş, înregistrat cu nr. 8601/2017;
Luând în considerare raportul comisiei de specialitate

din cadrul Consiliului local oraş

Buziaş, prin care se acordă aviz favorabil;
În temeiul prevederilor art. 12 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1 şi 2 lit. d), alin. 6 lit. a), pct. 2 şi alin. 7 lit. a) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ;
 În temeiul art.45 alin. 2 şi art. 115 alin. 1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă prelungirea cu un termen de 1 an, începând cu data expirării valabilităţii
Acordului de asociere anterior, a asocierii Oraşului Buziaş, prin Consiliul local oraş Buziaş, cu
Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara privind susţinerea serviciilor sociomedicale la nivelul
oraşului Buziaş ( asociere aprobată iniţial prin H.C. L. Buziaş nr. 11/20.05.2009 ) .
Art.2.- Se împuterniceşte Dl. ec. Munteanu Sorin – primarul oraşului Buziaş - să semneze în
numele şi pe seama Consiliului local oraş Buziaş Acordul /Convenţia de asociere pentru anul 2017
– 2018.
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică :
 Instituţiei Prefectului – Judeţ Timiş ;
 Primarului oraşului Buziaş ;
 Federaţiei Caritas a Diecezei Timişoara;
 Serviciului administraţie publică locală şi Serviciului contabilitate, buget,

finanţe, impozite şi taxe din cadrul Primăriei Oraşului Buziaş .
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