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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  uunnuuii  aajjuuttoorr  ffiinnaanncciiaarr    ppeennttrruu  ppaarrttiicciippaarreeaa  uunneeii  ppeerrssooaannee  ccuu  hhaannddiiccaapp  llaa  

ccoommppeettiiţţiiaa  ssppoorrttiivvăă    CCuuppaa  DDaannuubbiiuuss    
  

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, 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 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr.448/2006 privind protectia persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând  cererea depusă de Asociaţia Club Sportiv Noblesse Oblige  Bucureşti, 
înregistrată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sub 
nr.12388/16.03.2015; 

În temeiul art.45, alin.(2),  art.85, alin.(2), lit.n) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

     
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin   Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar  în 
valoare de 900 lei, în vederea  prevenirii  marginalizării sociale, pentru sportivul Stroe 
Constantin, în scopul finanţării cheltuielilor necesare participarii la Cupa Danubius la şah, 
competiţie ce va avea loc în perioada 22-26.04.2015 la Galaţi. 

 
 Art.2. Suma de 900 lei se acordă sportivului sau reprezentantului sau  legal din 
bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,  respectând 
procedura aplicabilă ajutoarelor de urgenţă.  



 
 Art. 3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, sportivul participant, Direcţia 
Generală de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Sector 1  şi Serviciul Secretariat General, 
Audienţe vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 27.03.2015. 
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