
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 6 de a incheia un acord de 

parteneriat cu Asociatia Centrul Rromilor "Amare Rromentza" in vederea realizarii proiectului 
"Centrul Comunitar lntegrat Giule~ti Sarbi" ce urmeaza a fi depus spre finantare in cadrul 

apelului de proiecte "Cre~terea incluziunii ~i abilitarea romilor" finan~at prin intermediul 
Granturilor SEE ~i Norvegiene 2014- 2021 

< Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure§ti 
( nr. 2672/13.04.2021 §i raportul comun de specialitate al Directiei Relatia cu ONG, Sindicate 

~i Patronate ~i al Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucure~ti nr. 
207/08.04.2021; 

Vazand avizul Comisiei de cultura, culte si educatie civica, relatii internationale si 
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relatia cu societatea civila nr. 15/14.04.2021 ~i avizul Comisiei juridice ~i de disciplina nr. 
153/26.04.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure§ti; 

T n conformitate cu prevederile: 
Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Corrigendum nr. 1/11.03.2021 - Apelul de proiecte nr. 1 "Cre~terea incluziunii ~i abilitarea 
romilor- apel deschis de proiecte- Runda a 2-a", lansat Ia data de 06 ianuarie 2021 de 
catre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in cadrul Programului ,Dezvoltare 
!ocala, reducerea saraciei ~i cre~terea incluziunii romilor" finantat prin intermediul 
Granturilor SEE ~i Norvegiene 2014-2021; 
Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure~ti nr. 496/2017 privind aprobarea 
Strategiei Locale privind incluziunea Sociala ~i Reducerea Saraciei in municipiul 
Bucure~ti 2017-2021 ~i a Planului de lmplementare al Strategiei 2017-2021; 
Hotararii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 51/2021 privind solicitarea catre Conslliul 
General al Municipiului Bucure~ti pentru imputernicirea expresa de a incheia un Acord de 
parteneriat cu Asociatia Centrul Rromilor "Amare Rromentza" in vederea cre~terii 
accesului ~i a calitatii serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi in sectorul 6; 
Hotararii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 11/2019 privind aprobarea Strategiei Locale 
de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului Bucure~ti pentru 
perioada 2019- 2023; 

Tn temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) ~i lit. e), alin. (7) lit. b), alin. (9) lit. a), art. 
139 alin. (3) ~i art. 166 alin. (2) lit. s) ~i alin. (3) din Ordonanta d , Guvernului nr. 

57/2019 privind a~ c~ carile ~~ completa ?' O~t·} e\1 / 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE~TI 
HOTARA~TE: 

Art.1 Se lmputernice~te Consiliul Local al Sectorului 6 sa hotarasca, In conditiile legii, 
cu privire Ia lncheierea acordului de parteneriat cu Asociatia Centrul Rromilor "Amare 
Rromentza" in vederea realizarii proiectului "Centrul Comunitar lntegrat Giule!?ti Sarbi" ce 
urmeaza a fi depus spre finantare in cadrul apelului de proiecte "Cre!?terea incluziunii !?i 
abilitarea romilor" finantat prin intermediul Granturilor SEE ~i Norvegiene 2014-2021; 

Art.2 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 
Municipiului Bucure~ti , Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucure!?ti vor aduce Ia 
indeplinire prevederile prezentei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata In ~edinta ordinara a Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti din data de 27.04.2021. 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA, 

Bucure~ti, 27.04.2021 
Nr. 114 

SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCURE~TI, 

Georgiana Zamfir 
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