MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 465/06.11.2015

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Spiridon Demirel

HOTĂRÂRE
privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3 ani
(16.12.2015 – 15.12.2018), a proiectului „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prin care se
propune aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului ”Respect şi şanse
egale pentru femei”, ID 125516 şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 6;
Având în vedere:
- Proiectul „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516 depus spre finanţare de către Fundaţia
Estuar în cadrul Cererii de proiecte nr. 144 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” cu
finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6,
Domeniul Major de Intervenţie 6.3.
- Decizia OIRPOSDRU Regiunea Vest nr. 3249/1319CSO/22.04.2014 de aprobare a finanţării
proiectului „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516;
- Prevederile Documentului Cadru de Implementare al POSDRU 2007-2013 (DCI), cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale POSDRU 2007-2013, nr. de referinţă al
programului (CCI): 2007RO051PO001;
- Prevederile Ghidului Solicitantului-Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip
strategic nr. 144 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, POSDRU, Axa 6, DMI 6.3.;
- Prevederile art. 1 alin. (1) şi (2), lit. d, art. 2 lit. a şi lit. c-7 din H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile
şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului;
- H.C.L. Sector 6 nr. 122/28.08.2014 privind aprobarea participării D.G.A.S.P.C. Sector 6, în calitate
de partener, în cadrul proiectului „Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516 şi a cheltuielilor
legate de implementarea acestuia;
Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Prevederile art. 44 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă finanţarea necesară pentru asigurarea sustenabilităţii pentru o perioadă de 3
ani (16.12.2015 – 15.12.2018), a proiectului ”Respect şi şanse egale pentru femei”, ID 125516,
finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.3..
Art. 2. Se aprobă finanţarea din bugetul Consiliului Local Sector 6 cu suma de 4,336,116 lei,
reprezentând cheltuieli pentru sustenabilitatea proiectului, pentru o perioadă de 3 ani (16.12.2015 –
15.12.2018), conform Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin
grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Spiridon Demirel

