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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ccooffiinnaannţţăărriiii,,  îînn  vveeddeerreeaa  iimmpplleemmeennttăărriiii  ddee  ccăăttrree    

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11,,    
aa  PPrrooiieeccttuulluuii  „„HHEEII  IInntteerr--PPrrooffeessssiioonnaall  MMoodduullee  ––  ccoo--ccrreeaatteedd  bbyy  mmaarrggiinnaalliizzeedd  yyoouutthh,,  

pprraaccttiittiioonneerrss  aanndd  ssttuuddeennttss””,,  ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddăă  ddee  2244  lluunnii  
  
 
 
 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 
precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate 
şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a  asistenţei sociale; 
Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României  nr.1434/2004 privind 

atribuţiile Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere rezumatul Proiectului  HEI Inter- Professional Module – co-created by 
marginalized youth, practitioners and students”, întocmit de Direcţia Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 
 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin. (1), lit.n) şi art.115, alin (1), lit.b) din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
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HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1) Se aprobă cofinanţarea în vederea implementării de către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a Proiectului „HEI Inter- Professional Module – 
co-created by marginalized youth, practitioners and students”, pentru o perioadă de 24 luni. 

           (2) Cofinanţarea este în valoare de 13.336 EUR, din care 3.334 EUR reprezintă 
cofinanţare, constând în raportarea salariilor personalului (manager proiect, asistent manager 
proiect, personal administrativ, contabil) implicat în implementarea activităţilor specifice 
proiectului. 



Art.2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi  Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară  Consiliului Local al Sectorului 1 din 
data de 28.11.2013. 
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