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Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

HOTĂRÂRE 
privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 de a hotărî cu privire la 
asocierea cu Asociaţia Help Autism, în vederea derulării proiectului "Help Home

program pentru deprinderi de viaţă independentă pentru copiii şi tinerii cu TSA" 

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului 
Bucureşti nr. 6144/23.08.2021 şi raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi al Directiei Generale Investiţii nr. 
3125/05.08.2021; 

Văzând avizul Comisiei de învătământ si tineret nr. 31/31.08.2021, avizul 
' ' 

Comisiei sănătate, sport şi protecţie socială nr. 25/30.08.2021 şi avizul Comisiei 
juridice şi de disciplină nr. 315/31.08.2021 din cadrul Cosiliului General al Municipiului 
Bucureşti; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 165/2021 
privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru 
împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3, în vederea încheierii unui acord 
între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 cu 

Asociaţia Help Autism, pentru realizarea proiectului "Help Home - program pentru 
deprinderi de viaţă independentă pentru copiii şi tinerii cu TSA"; 

ln conformitate cu prevederile: 
-Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor- cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare; 

ln temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), lit. e , alin. (7) lit. b), alin. (9) lit. a), 
art. 139 alin. (3), 166 alin. (2) lit. p), lit. s) şi · rdonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul admin· r~t mt3 · icările şi completările / 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se împuterniceşte expres Consiliul Local Sector 3 să hotărască cu privire 
la asocierea cu Asociaţia Help Autism, în vederea derulării proiectului "Help Home -
program pentru deprinderi de viaţă independentă pentru copiii şi tinerii cu TSA". 

Art.2 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 
Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local Sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti din data de 01.09.2021. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Cosmin -Victor Smighelschi 
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Nr. 266 

SECRET AR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Georgialfla Zamfir 

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşta l 050013, sector 5, Bucureşti , România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro Pag2 




