
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                           PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                          AVIZEAZĂ 
S.T. 174/02.04.2018                                                                                pentru legalitate 
                                                                                                           Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                                Demirel Spiridon  
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea componenţei Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare 

nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale,  
a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare  

şi funcţionare al Comisiei de evaluare și selecționare, al Comisiei de soluționare 
 a contestațiilor și a Grilei de evaluare 

 
 

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local     
Sector 6; 

Având în vedere: 
- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă 
Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – 
Bucureşti 2011 – 2018; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
- Prevederile art. 5 și art. 27 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 126 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 290/19.12.2017 pentru aprobarea “Procedurii privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activitățile nonprofit de interes 
local din sfera serviciilor sociale pentru anul 2018; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu 
finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor 
sociale, alcătuită din 5 persoane numite prin hotărâre a consiliului local și are în componență 3 
reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și 2 
reprezentanți ai Consiliului Local Sector 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

(2) Ședințele sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiei, iar secretarul 
comisiei va fi desemnat din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6, Biroul Relații O.N.G.. Acesta va asigura convocarea în scris și prezența 
membrilor, în termen de 3 zile calendaristice de la data comunicării problemelor a căror 
rezolvare este de competența comisiei. 



 
 
Art. 2. Se aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor formulate în 

cadrul procedurii de atribuire a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități 
nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, conform Anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și 
selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local 
din sfera serviciilor sociale și a Comisiei de soluționare a contestațiilor, conform Anexei nr. 3, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă Grila de evaluare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă din 
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Anexei nr. 4, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. (1) Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanțare 
nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale şi 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire 
dispoziţiile prezentei hotărâri. 

             (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      pentru legalitate                                
                                                                                                 Secretarul Sectorului 6, 
 
          Demirel Spiridon  
                                                                                                               
 
 

Nr.: 
Data:                                                 
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 cu privire la regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu 
modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu 
modificările și completările ulterioare precum și Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 
98/2016 privind achizițiile publice,   constituirea Comisiei de evaluare și selecționare  a 
proiectelor cu  finanțare nerambursabilă pentru  activități nonprofit de interes local din sfera 
serviciilor sociale, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare și selecționare, al Comisiei 
de soluționare a contestațiilor și a Grilei de evaluare are ca scop evaluarea propunerilor de 
proiecte pe baze competitive și concurențiale și a capacității solicitanților de a finaliza 
activitatea propusă spre finanțare. 

Administraţia Publică Locală Sector 6 are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care 
datorită unor motive de natura economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-şi 
asigure nevoile sociale şi implicit să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe în vederea 
integrării sociale, iar acest obiectiv nu se poate realiza numai cu aportul instituţiei noastre, cadrul 
legal în vigoare permiţând dezvoltarea unor parteneriate în vederea furnizării de servicii sociale. 

Comisia de evaluare și selecționare are ca obiectiv evaluarea și selecționarea 
asociațiilor/fundațiilor/organizațiilor în vederea acordării de finanțări nerambursabile în 
domeniul social. Aceasta analizează conținutul documentelor depuse de 
asociațiile/fundațiile/organizațiile și respectarea de către acestea a condițiilor legale pentru 
acordarea finanțărilor nerambursabile. 

   Comisia va fi formată din 5 persoane numite prin hotărâre a consiliului local și are în 
componență 3 reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 6 și 2 reprezentanți ai Consiliului Local Sector 6. 
          Ședințele sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiei, iar secretarul 
comisiei va fi desemnat din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 6, Biroul Relații ONG. Acesta va asigura convocarea în scris și prezența membrilor, în 
termen de 3 zile calendaristice de la data comunicării problemelor a căror rezolvare este de 
competența comisiei. 
Fiecare membru al comisiei va semna o declarație de imparțialitate, potrivit modelului prevăzut 
în anexa 9 la HCL nr. 290/23.11.2017. 
Comisia hotărăște prin votul a 2/3 din numărul membrilor, iar secretarul comisiei nu va accepta 
spre evaluare documentațiile înregistrate idupă termenul limită corespunzător sesiunii de 
finanțare. 
Comisia de evaluare întocmește procese verbale de selecție a proiectelor, în termen maxim de 
15 zile calendaristice de la data limită de depunere a documentațiilor. 
Vor fi selecționate numai acele proiecte care întrunesc minim 65 de puncte, conform grilei de 
evaluare. 

Comisia de soluționare a contestațiilor  acordă un termen de 5 zile lucrătoare de la data 
comunicării (e-mail, poștă, fax) rezultatelor evaluării și selecționării propunerilor de proiecte 



pentru formularea de contestații și le soluționează în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită 
de depunere a contestațiilor. 
  Ca urmare a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 290/23.11.2017, privind aprobarea 
regimului finanțărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activitățile 
nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pentru anul 2018, supun spre aprobare 
Consiliului Local Sector 6, prezentul proiect de hotărâre. 

 
Director General 

Gabriela Schmutzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

Prin Raportul de specialitate întocmit de directorul general al Direcţiei 

Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se susţine 

protejarea persoanelor, care nu au posibilitatea, din cauza unor motive de  natura  

economică, fizică, psihică sau socială, să-şi asigure nevoile sociale şi implicit   

să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe în vederea integrării sociale, iar 

acest obiectiv nu se poate realiza numai cu aportul instituţiei noastre, cadrul 

legal în vigoare permiţând dezvoltarea unor parteneriate în vederea furnizării de 

servicii sociale. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2015 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit 

de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotărâre privind 

aprobarea componenţei Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu 

finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera 

serviciilor sociale, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum şi 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare 

și selecționare, al Comisiei de soluționare a contestațiilor și a Grilei de evaluare. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 


