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Cons iliul General al Munic ipiului Bucureşt i 

HOTĂRÂRE 
privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 de a încheia un protocol 
de colaborare cu Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, 

în vederea înfiinţării unui centru de consiliere pentru agresori în cadrul proiectului 
"Sprijin pentru implementarea Convenţiei de la Istanbul în România" 

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului 
Bucureşti nr. 6243/26.08.2021 şi raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi al Direcţiei Generale Investiţii nr. 
3388/25.08.2021; 

Văzând avizul Comisiei sănătate, sport şi protecţie socială nr. 26/30.08.2021 şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 316/31.08.2021 din cadrul Cosiliului 
General al Municipiului Bucureşti ; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/2021 
privind solicitarea Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea 
expresă de a încheia un Acord de parteneriat în vederea asocierii/ cooperării dintre 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Agenţia 

Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi în vederea înfiinţării unui 
centru de consiliere pentru agresori în cadrul proiectului "Sprijin pentru implementarea 
Convenţiei de la Istanbul în România" finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 
2014-2021; 

În conformitate cu prevederile: 
- Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 , cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, 

republicată, cu modificările ş i completările ulterioare; 
- Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 28/2019 privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

Prevenirii si combaterii violentei domestice, cu modifi - · " · ompletările ulterioare; 
· · ~A' , o N ./ _"; 

~ 
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În 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 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se împuterniceşte expres Consiliul Local al Sectorului 6 prin Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, să hotărască, in 
condiţiile legii, cu privire la incheierea unui protocol de colaborare cu Agenţia 

Naţională pentru Egalitatea de Şanse intre Femei şi Bărbaţi, in vederea înfiinţării unui 
centru de consiliera pentru agresori in cadrul proiectului "Sprijin pentru implementarea 
Convenţiei de la Istanbul in România", finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 

( 2014-2021. 

f 

Art.2 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 
Municipiului Bucureşti, Consiliul Local al Sectorului 6 şi Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată in şedinţa ordinară a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti din data de 01 .09.2021 . 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Cosmin- Victor Smighelschi 
'/ 

Bucureşti, 01.09.2021 
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SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Georgiana Zamfir 
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