
               ROMANIA  

  JUDETUL    DAMBOVITA  

CONSILIUL   LOCAL   GAESTI   

PROIECT DE  HOTARARE 

privind  prelungirea  conventiei  incheiate  cu  Fundatia Cara Bella International Targoviste    

 Consiliul Local  Gaesti , judeţul Dambovita , 

 Avand in vedere : 

- expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ; 

-cererea nr. 345 din 11.06.2018 prin care  Fundatia Cara Bella International Targoviste   solicita 

prelungirea conventiei  ; 

-  conventia de  colaborare   nr. 8675 / 01.09.2006’; 

- rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gaesti  , respectiv – Comisia pentru 

Invatamant si  protectie  sociala  , Comisia Juridica si  Comisia de  Buget  ;  

- conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-  conform prevederilor  din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

In temeiul art. 35  alin.2  lit. ,,d,, si ,, e ,, coroborat  cu   45 alin. (2) lit. f), și art. 115 alin. (1) lit. 

b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 

HOTARASTE  : 

 

Art.1 – Se aproba prelungirea pentru o perioada de  5 (  cinci ) ani a Conventiei de  colaborare  

incheiate  intre  Consiliul Local  Gaesti si  Fundatia Cara Bella International Targoviste  . 

Art.2 -  Prevederile  conventiei care se  prelungeste  raman neschimbate  . 

Art . 3 – Se  imputerniceste  domnul primar  , Grigore  Gheorghe  , sa semneze  conventia de 

colaborare  .  

Art.4 -  Cu  ducerea la indeplinire a prezentei se  obliga primarul  orasului Gaesti si  Serviciul 

Public de  Asistenta  Sociala .  

 

INITIATOR  , 

Primar  , 

 Gheorghe  Grigore   

 

                                                                                  Avizat  de  legalitate  ,  

                                                                                  Secretar  ,  

                                                                                  Jr. Diaconu Mitica 

 



 

 

 

                                                                                Nr. 10816/04.07.2018 

 

 

R A P O R T   

 

privind  prelungirea  conventiei  incheiate  cu  Fundatia Cara Bella International Targoviste    

 

 

 

 

    Prin cererea nr. 345 din 11.06.2018 prin care  Fundatia Cara Bella International Targoviste   

solicita prelungirea conventiei  incheiate  intre  Consiliul Local  Gaesti  si   mai sus amintita  

fundatie  .  

    Obiectul  conventiei de  colaborare  il  reprezinta desfasurarea  de activitati  in domeniul  

protectiei  copilului  , in baza Legii  272/2004 .  

   Obligatiile  Consiliului Local Gaesti   , asumate  prin  conventie sunt  cele prevazute  la 

articolul 3 al  conventiei  .  

    Astfel , in temeiul  competentelor  conferite de  art. 35  alin.2  lit. ,,d,, si ,, e ,, din Legea 

215/2001 , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare , urmeaza sa apreciati  .  

 

 

 

 

 

                                                                                        Secretar  ,  

                                                                                  Jr. Diaconu Mitica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 EXPUNERE   DE   MOTIVE   

 

 

 

 

      Protectia copiilor este  prioritara in orice societate , de aceea , propun spre 

aprobare  , prezentul  proiect de  hotarare  , care are ca obiect  prelungirea  

conventiei  incheiate  cu  Fundatia Cara Bella International Targoviste   . 

     Obiectul  conventiei de  colaborare  il  reprezinta desfasurarea  de activitati  in 

domeniul  protectiei  copilului  , in baza Legii  272/2004 .  

   Obligatiile  Consiliului Local Gaesti   , asumate  prin  conventie sunt  cele 

prevazute  la articolul 3 al  conventiei  , respectiv: plata  cheltuielilor  legate  de  

utilitati  ( gaze  , energie electrica , apa  , canalizare  )  , depistarea  , selectarea  si 

intocmirea dosarelor  pentru  copiii  prescolari   si scolari   care   vor  merge  la 

Centrul de  zi , precum si  depistarea  si intocmirea  dosarelor   pentru  copiii cu  

deficiente   locomotorii  pentru a  beneficia de serviciile  centrului de  zi  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar  , 

Gheorghe  Grigore 


