
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                      PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                 AVIZEAZǍ 
S.T. 263/10.04.2019                                                                                        pentru legalitate 
                                                                                                                  Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                                       Demirel Spiridon 

   

 HOTĂRÂRE 
privind asigurarea din bugetul local al Sectorului 6 a sumei de 30.000 LEI, reprezentând sprijin 

financiar pentru Secția de Oncologie Pediatrică a Spitalului Fundeni, sumă ce va fi virată de 
Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, respectiv Colegiul Național Grigore 

Moisil, în contul deschis pentru funcționarea secției mai sus menționată 
 

 
Ţinând seama de Raportul de specialitate nr. 4984 din data de 09.04.2019 al 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;  
În temeiul prevederilor art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia 

naţională, precum şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,                      
cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a)  şi  art. 81 alin. (2)          
lit. d) și j) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,                 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă, în limita fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2019, finanțarea 
sumei de 30.000 LEI, reprezentând sprijin financiar pentru Secția de Oncologie Pediatrică a 
Spitalului Fundeni, sumă ce va fi virată de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor 
Sector 6, respectiv Colegiul Național Grigore Moisil, în contul deschis pentru funcționarea 
secției mai sus menționată. 

Art. 2. Finanțarea cu suma de 30.000 LEI, reprezentând sprijin financiar pentru Secția de 
Oncologie Pediatrică a Spitalului Fundeni, se va face pentru ajutorarea copiilor bolnavi de 
cancer din Sectorul 6.  
 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei 
Sectorului 6, Administraţia Școlilor Sector 6 și Colegiul Național Grigore Moisil, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

Splaiul Independenţei Nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44 

Cod operator bază date Nr. 5124/2007 
 

 

 

RAPORT SPECIALITATE 

 

 În baza prevederilor art.105 alin.(1) și alin.(2) din Legea Nr.1/2011 

privind educaţia naţională, precum şi prevederile Legii Nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;  

 Proiectul în cauză își propune implicarea Administrației Publice Locale 

Sector 6 pentru sprijinirea Secției de Oncologie Pediatrică a Spitalului Fundeni 

în tratarea copiilor și adolescenților bolnavi de cancer și a tratamentelor la care 

sunt supuși aceștia.   

 Copii și adolescenții care trec prin experiența luptei împotriva cancerului 

au nevoie de sprijin financiar din partea tuturor factorilor de decizie la nivel 

national și local și alocarea de fonduri pentru spitalizare, tratare și perioada post 

spitalizare pentru a putea trece mai ușor peste aceste probleme medicale cu care 

se confruntă de la vârste fragede. 

 Proiectul vine în întâmpinarea nevoilor copiilor și adolescenților din 

Sectorul 6, bolnavi de cancer și a tratamentelor la care sunt supuși aceștia de 

către Secția de Oncologie Pediatrică a Spitalului Fundeni. 

 Suma de 30000 LEI va fi alocată special pentru tratarea copiilor și 

adolescenților bolnavi de cancer din Sectorul 6 și reprezintă un sprijin financiar 

suplimentar din partea Primăriei Sector 6, la fondurile strânse de Colegiul 

Național Grigore Moisil cu ocazia balului caritabil ,,Luptă pentru viață” ce s-a 

desfășurat în data de 05.04.2019. 



 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

Splaiul Independenţei Nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44 

Cod operator bază date Nr. 5124/2007 
 

 Considerăm că, aşa cum este conceput prezentul proiect de hotărâre 

privind asigurarea din bugetul local al Sectorului 6 a sumei de 30000 LEI 

reprezentând sprijin financiar pentru Secția de Oncologie Pediatrică a Spitalului 

Fundeni, sumă ce va fi virată de Primăria Sectorului 6 prin Administrația 

Școlilor Sector 6 respectiv Colegiul Național Grigore Moisil în contul deschis 

pentru funcționarea secției mai sus menționată, întruneşte toate condiţiile de 

legalitate, oportunitate şi necesitate, drept pentru care supunem spre aprobare 

Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre.                                                     

 

 

 

Administraţia Şcolilor Sector 6 

DIRECTOR EXECUTIV 

DUMITRU EUGENIA - DANIELA 



 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

 În baza prevederilor art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 

privind educaţia naţională, precum şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

          Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4984 din data de 09.04.2019, 

întocmit de către Administraţia Şcolilor Sector 6 și ţinând cont de legislaţia în 

vigoare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 

proiectul de hotărâre privind asigurarea din bugetul local al Sectorului 6 a sumei 

de 30000 LEI, reprezentând sprijin financiar pentru Secția de Oncologie Pediatrică 

a Spitalului Fundeni, sumă ce va fi virată de Primăria Sectorului 6 prin 

Administrația Școlilor Sector 6, respectiv Colegiul Național Grigore Moisil, în 

contul deschis pentru funcționarea secției mai sus menționată. 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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