
Consiliul General a Munic ipiul ui Bucureşti 

HO ITĂRÂRE 
privind împuternicirea expresă a Consiliu:lui Local al Sectorului 6 de a încheia un acord de 

parteneriat pentru dezvoltare locală cu !Asociaţia Centrul pentru Legislaţie Non profit în 
vederea creşterii capacităţii ONG-uril~r de a se implica în formularea şi promovarea 

dezvoltării politicilor din domeniul prote<;ţiei sociale la nivel local în proiectul propus spre 
finanţare în cadrul AM POCA, axa prio ititară 2 -Administraţie publică şi sistem judiciar 

accesibile şi transparente, cu privire la cohsolidarea capacităţii ONG - urilor şi partenerilor 
sociali de a se implica în formula~a şi promovarea dezvoltării la nivel local 

Având în vedere referatul de aprobfire a Primarului General al Municipiului Bucureşti 
nr. 2123/24.03.2021 şi raportul de specialitate comun al Direcţiei Relaţia cu ONG, Sindicate 
şi Patronate al Direcţiei Generale de ! Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti nr. 
116/15.03.2021; 

Văzând avizul Comisiei de cultură .. culte şi educaţie civică, relaţii internaţionale şi 
relaţia cu societatea civilă nr. 07/29.03.20f 1. avizul Comisiei de sănătate, sport şi protecţie 
socială nr. 07/29.03.2021 şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 100/29.03.2021 din 
cadrul ~onsiliului General al Municipiului B1

1ucureşti; 
In conformitate cu prevederile: 

Legii asistenţei sociale nr. 292/2911 cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârii Consiliului General b1 Municipiului Bucureşti nr. 496/2017 privind 
aprobarea Strategiei Locale pri~ind lncluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei în 
Municipiul Bucureşti 2017 - 20211 şi a Planului de Implementare a Strategiei 2017 
-2021; 
Hotărârii Consiliului Local Sect9r 6 nr. 37/2021 privind solicitarea către Consiliul 
General al Municipiului Bucure~ti pentru împuternicirea expresă de a încheia un 
acord de parteneriat pentru dez~oltare locală cu Asociaţia Centrul pentru Legislaţie 
Nonprofit în vederea creşterii capacităţii ONG-urilor de a se implica în formularea 
şi promovarea dezvoltării politi9ilor din domeniul protecţiei sociale la nivel local 
pentru implementarea unor proi~cte; 

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 11/2019 privind aprobarea Strategiei Locale 
de Dezvoltare a Serviciilor Soci~le din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti pentru 
prioada 2019 - 2023; 

Ţinând cont de Cererea de Proiecte nr. CP 14/2011 (MySMIS : POCA/660/2/1), 
pentru regiunea mai dezvoltată B- IF; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), lit. e), alin. (7) lit. b), alin. (9) lit. a), art. 
166 alin. (2) lit. s) şi alin. (3) din Ordon~nţa de Urgenţă a lui nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioar , ~ ~ "r 1 
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cu pnvtre la mcheterea acordului de parte~enat pentru dezvoltare locala cu Asoctaţta Centrul 
pentru Legislaţie Nonprofit în vederea c~eşterii capacităţii ONG-urilor de a se implica în 
formularea şi promovarea dezvoltării politi; ilor din domeniul protecţiei sociale la nivel local în 
proiectul propus spre finanţare în cadrul · M POCA, axa prioritară 2 - Administraţie publică 
şi sistem judiciar accesibile şi transparent • , cu privire la consolidarea capacităţii ONG-urilor 
şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local. 

Art.2 Direcţiile din cadrul apara ului de specialitate al Primarului General al 
Municipiului Bucureşti şi Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti din data de 30.03.2d21. 
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