
Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii contractelor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local 

al Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
a Municipiului Bucureşti , pentru activităţi nonprofit de interes local, în anul 2021 

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucureşti 
nr. 6234/26.08.2021 şi raportul comun de specialitate al Direcţiei Generale Investiţii şi al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti nr. 1141/13.08.2021 ; 

Văzând avizul Comisiei economică , buget, finanţe şi credite externe nr. 
155/30.08.2021 , avizul Comisiei sănătate, sport ş i protecţie socială nr. 27/30.08.2021 şi 
avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 321/31 .08.2021 din cadrul Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti; 

Tn conformitate cu prevederile: 
• Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 , cu modificările şi completă riie ulterioare; 

• Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 274/17.05.2018 privind 
aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la 
bugetul local al municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţie i Generale de Asistenţă 
Socială a Municipiului Bucureşti, pentru activităţi nonprofit de interes local, precum şi a 
Modelului de Contract Cadru de Finanţare nerambursabilă a activităţilor nonprofit de 
interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, modificată prin Hotărârea Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti nr. 750/2018; 

· Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 172/02.06.2021 privind 
desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca 
membri în Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor de finanţare nerambursabilă 
alocate de la bugetul local al Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de 
Asistentă Socială a Municipiului Bucuresti, pentru activităti nonprofit de interes local; 

în temeiul prevederilor art. 129 alin: (2) lit. e ), alin. (i) lit. b ), alin. (9) lit. a) şi art. 139 
alin. (3) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă dintre Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Organizatiile neguvernamentale 
declarate eligibile în urma derulării procedurii de selecţie, co a14 · care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti , România; tel.: +4021 305 

/ 



Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 351.561 lei de la bugetul local al Municipiului 
Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, 
pentru finanţarea contractelor prevăzute la articolul 1. 

Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al 
Municipiului Bucureşti şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei. 

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 

Bucureşti, 01 .09.2021 
Nr. 277 

SECRETAR GENERAL 
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Georgi(lna Zamfir 
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Organizaţiile neguvernamentale declarate eligibile în urma derulării procedurii de selecţie, 
în conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru anul 2021 

Nr. 
crt 

1. 

2. 

3. 

4. 

Solicitant Titlu Punctaj Costul total 
Proiect/Program Membrii al proiectului 

Comisie 

Asociaţia Centru de primire 

Agenţia în regim de 91 183.040 
Adventistă urgenţă pentru 

pentru victimele 

Dezvoltare, violenţei în 

Refacere şi familie - Casa 

Ajutor ADRA 
(ADRA-

România) 

Asociaţia 

TOUCHED Centrul materna! 71,8 65.100 
România Casa AGAR 

Asociaţia 

F.R.E.E.- 71,6 96.821 
Asociaţia Reintegrarea în 

Femei Societate a 

Răscumpărate Victimelor 

şi EliberatE - Traficului de 

RISE 
~lA*' 

Asociaţia f~ ~ Română Anti ~ ..._';k, ..... ..,. 82 61.640 
o ( :ti~i )~ SIDA -

ARAS rj; sta . r' ~S'( ~ 
~* ~~~ 
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Suma Contribuţie 

solicitată de proprie a 
la solicitantului 
Autoritatea 
Finanţatoare 

160.000 23.040 lei 

51.300 13.800 lei 

84.821 12.000 lei 

55.440 6.200 lei 
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