MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea asocierii
D.G.A.S.P.C. Sector 6 şi Parohia „Acoperământul Maicii Domnului şi Sf. Ioan Rusul”.
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6;
Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6;
Ţinând cont de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
În temeiul prevederilor:
H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea
Serviciilor Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturior copilului, cu
modificările şi completările ulterioare;
O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
H.C.G.M.B nr. 288/12.10.2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren,
aparţinând domeniului privat al municipiului Bucureşti, situat în Str. Valea Ialomiţei
f.n. (cartier Brâncuşi), sector 6, în suprafaţă de 1.470 m.p., pentru edificarea unei
biserici ortodoxe;
H.C.L.S.6 nr. 47/02.03.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“Str.
Valea Ialomi`ei f.n., sectorul 6” pentru construire biserică şi centru parohial, pe un
teren în suprafaţa de 2.255 m.p., domeniul privat al municipiului Bucureşti, aflat în
administrarea Consiliului Local Sector 6, conform Hot[r\rii Guvernului Rom\niei nr.
1263/18.10.2005
În temeiul art.45 alin. 2 lit. f) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. n) şi q) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se solicită acordul expres al Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea
asocierii D.G.A.S.P.C. Sector 6 şi Parohia „Acoperământul Maicii Domnului şi Sf. Ioan Rusul” în
vederea derulării proiectului Centrul Parohial de Zi pentru copiii cu vârste cuprinse între 3-7 ani
“SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din
Sectorul 6.
Art. 2. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, prin grija
Secretarului Sector 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate,
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

În concordanţă cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, copiii au dreptul la protecţie şi asistenţă în
realizarea şi exercitarea deplină a drepturilor lor, responsabilitatea revenind,
în subsidiar, comunităţii locale din care face parte copilul, autorităţile
administraţiei publice având obligaţia de a asigura servicii diversificate,
accesibile şi de calitate, corespunzătoare nevoilor copilului.
Întrucât, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale,
autorităţile administraţiei locale trebuie să asigure condiţiile necesare
serviciilor protecţiei vieţii şi sănătăţii preşcolarilor, respectându-se legalitatea
şi drepturile copilului supun spre analiză şi aprobare Consiliului Local Sector
6 prezentul proiect de hotărâre privind solicitarea acordului expres al
Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea asocierii
D.G.A.S.P.C. Sector 6 şi Parohia „Acoperământul Maicii Domnului şi Sf.
Ioan Rusul”.

PRIMAR,
CRISTIAN CONSTANTIN POTERAŞ

COD OPERATOR BAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 5122/11537 ŞI 13327/2007

RAPORT DE SPECIALITATE

În concordanţă cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, copiii au dreptul la protecţie şi asistenţă în realizarea şi exercitarea
deplină a drepturilor lor, responsabilitatea revenind, în subsidiar, comunităţii locale din
care face parte copilul, autorităţile administraţiei publice având obligaţia de a asigura
servicii diversificate, accesibile şi de calitate, corespunzătoare nevoilor copilului.
Componenta esenţială din ansamblul drepturilor copilului este educaţia. Conform
art.47 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale, organele administraţiei centrale şi
cele ale administraţiei locale fiind obligate să întreprindă măsuri necesare pentru
facilitarea accesului la educatie pentru toţi copiii, propunem spre aprobare Consiliului
Local al Sectorului 6 Hotărârea privind solicitarea acordului expres al Consiliului
General al Municipiului Bucureşti în vederea asocierii D.G.A.S.P.C. Sector 6 şi Parohia
„Acoperământul Maicii Domnului şi Sf. Ioan Rusul”.
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