
Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucure~ti ca membri in Comisia de evaluare ~i selectionare a proiectelor de finantare 
nerambursabila alocate de Ia bugetullocal al Municipiului Bucure~ti, prin bugetul Directiei 

Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucure!?ti, pentru activitati nonprofit de interes 
local 

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure~ti 
nr. 3848/27.05.2021 ~i raportul comun de specialitate al Directiei Generale lnvestitii nr. 
748/26.05.2021 ~i al Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucure~ti nr. 
2141/24.05.2021; 

Vazand avizul Comisiei sanatate, sport !?i protectie social a nr. 15/31.05.2021 !?i avizul 
Comisiei juridice ~i de disciplina nr. 214/31.05.2021 din cadrul Consiliului General al 
Municipiului Bucure~ti; 

In conformitate cu prevederile: 
Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile !?i completarile 
ulterioare; 
Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure~ti nr. 274/17.05.2018 privind 
aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de Ia bugetul 
local al Municipiului Bucure~ti, prin bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a 
Municipiului Bucure!?ti, pentru activitati nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 
350/2005; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (3) ~i alin. (6) 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile !?i completarile ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
HOTARA$TE: 

Art. 1 Se desemneaza ca membri titulari in Comisia de evaluare !?i selectionare a 
proiectelor de finantare nerambursabila alocate de Ia bugetul local al Municipiului Bucure~ti, 
prin bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucure~ti, pentru activitati 
nonprofit de interes local, urmatorii consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti: 

' 
- Dam nul consilier general Catalin-Jonut Deacon 
- Domnul consilier general Janel Pu~ca~; ~ 
- Domnul consilier general Horia Tomescu; • 

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po~tal 050013, sector 5, Bucure~tl . Romania; tel.: +4 



- Doamna consilier general Sanda Hristudor. 
Art.2 Se aproba fondul anual pentru finantarile nerambursabile alocate de Ia bugetul 

local al Muncipiului Bucure!?ti, prin bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a 
Municipiului Bucure!?ti, pentru activitati nonprofit de interes local, pentru anul 2021, in 
cuantum de 1.000.000 lei. 

Art.3 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, orice prevederi contrare i!?i 
inceteaza aplicabilitatea. 

Art.4 Directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
General al Municipiului Bucure!?ti !?i Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului 
Bucure!?ti vor aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fost adoptata in §edinta ordinara a Consiliului General al 
Municipiului Bucure§ti din data de 02.06.2021. 

PRE$EDINTE DE $EDINTA, 

Sorin PuroArea 

Bucure§ti, 02.06.2021 
Nr. 172 

SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI, 

Georgiana Zamfir 
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