
 

 

ROMÂNIA 

 PRIMĂRIA COMUNEI MAŞLOC 

Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 
C.U.I. 5481533             e-mail: primaria_masloc@yahoo.com 

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209     

Hotărârea nr. 23 

din 24.04.2019 

 

privind aprobarea Convenției de colaborare dintre furnizorul de servicii sociale 

Fundația BNA-Humanitas din Zăbrani și Consiliul Local al Comunei Mașloc; 

 

 

Consiliul Local al Comunei Mașloc, 

 

Avand în vedere: 

- prevederile art.121 din Constituția României; 

- raportul întocmit de d-na Miheiți Maria, inspector de specialitate in cadrul 

Compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Mașloc; 

- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată prin Legea nr. 515/2003, 

cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii 292/2011 privind asistenta sociala; 

- prevederile H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale; 

- prevederile H.G. nr. 118/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității in domeniul serviciilor sociale; 

- prevederile Ordinului nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate 

pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;   

- prevederile art. 67 a  Legii  nr.  273/2006,  privind  finanțele  publice  locale,  cu  

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. „a” si „d", alin. (6) lit. „a” pct. 2 din  Legea  nr. 215/2001, 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

În temeiul prevederii  art. 45 alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. (1) Se aprobă Convenția de colaborare dintre furnizorul privat de servicii sociale 

Fundația BNA-Humanitas si Consiliul Local al comunei Mașloc care reglementează 

cooperarea părților în materia prevenirii abandonului și instituționalizării copiilor de pe raza 

comunei Mașloc, sprijinirea incluziunii sociale a acestora, furnizarea de servicii sociale pentru 

copii si tinerii aflați in situații de vulnerabilitate ori nevoie sociala, precum și asigurarea 

funcționării Centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți înființat 

în cadrul Fundației BNA-Humanitas, situat la numărul administrativ 454 din comuna Zăbrani, 

conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 2  Convenția de colaborare se va încheia pe o perioadă de 5 ani începând cu data 

prezentei hotărâri. 



Art. 3.  Se împuternicește  Primarul  comunei  Mașloc,  dl.  Lupu Ionel, să semneze   în   

numele   si  pe  seama   Consiliului   Local   al   comunei   Mașloc   Convenția de colaborare 

amintita la art. 1. 

Arț. 4. Prezenta hotărâre se va comunica : 

- Instituției Prefectului -Județul Timiș; 

- Primarului com. Mașloc; 

- Fundației BNA-Humanitas; 

- Compartimentului de asistenta sociala din cadrul Primăriei comunei Mașloc; 

- Cetățenilor prin afișare la sediul consiliului local și pe www.comunamasloc.ro 

 

 

 

Președinte de ședință,  Contrasemnează, 

    Consilier local,             Secretar, 

                     Iercu Eugen                                                                    Szigeti Cornel 
 

 

 

 

 

 

Nr. total consilieri: 11 

Consilieri prezenți:8 

Voturi pentru:8 

Voturi împotrivă:0 

Abțineri:0 


