
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                               PROIECT                               
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
Nr. 442/12.07.2021 
 

HOTĂRÂRE 
pentru desemnarea aparatului de specialitate al primarului Sectorului 6 al municipiului București 
și serviciilor publice de interes local cu personalitate juridică din subordinea Consilului Local al 

Sectorului 6 al municipiului București, în calitate de organizație-gazdă, pentru organizarea și 
desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a acestei activități 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și 
Raportul de specialitate nr. 1806/14.07.2021 al Direcției Administrație Publică și Resurse 
Umane; 
 Văzând avizul comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local al Sectorului 6;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor: 
- art. 6 și art. 7 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în 
România, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 129 alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. l), art. 196 alin. (1) lit. a) și 
art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
  Consilului Local al Sectorului 6  
 

HOTĂRĂȘTE:  
 

  Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desemnează aparatul 
de specialitate al primarului Sectorului 6 al municipiului București și serviciile publice de interes 
local cu personalitate juridică din subordinea Consilului Local al Sectorului 6 
al municipiului București, în calitate de organizații-gazdă, pentru organizarea și desfășurarea 
activităților de voluntariat. 
 Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a activității de voluntariat 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 6 al municipiului București și 
serviciilor publice de interes local cu personalitate juridică din subordinea Consilului Local al 
Sectorului 6 al municipiului București, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 3. Se împuternicește primarul Sectorului 6 al municipiului București și conducătorii 
serviciilor publice de interes local cu personalitate juridică din subordinea Consilului Local al 
Sectorului 6 al municipiului București să semneze contractul de voluntariat, precum și orice alte 
acte ce au legătură cu acesta.  
 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, aparatul de specialitate al primarului Sectorului 6 al 
municipiului București, precum și serviciile publice de interes local cu personalitate juridică din 
subordinea Consilului Local al Sectorului 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărări, conform competențelor. 
 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         AVIZEAZĂ 

                                                                             pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
                                                                                         din O.U.G. nr. 57/2019 

                                                                               Secretarul General al Sectorului 6 
                            
 
                                                                                                          Demirel Spiridon 
Nr.:  
Data:    



 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro  email: prim6@primarie6.ro 

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 
 În conformitate cu prevederile art. 6 și art. 7 din Legea nr. 78/2014 privind 
reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările 
ulterioare, autoritățile administrației publice locale susțin voluntariatul ca metodă 
recunoscută prin care cetățenii pot participa activ la activități de voluntariat în 
comunitățile lor, metodă ce le permite acestora să abordeze probleme legate de 
acțiuni umanitare, mediu înconjurător, probleme sociale și altele asemenea. 

Pentru desfășurarea în condiții bune a acestor activități este necesară existența 
unui regulament care să reglementeze modul concret de organizare, responsabilități și 
resurse implicate. 
 Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre pentru desemnarea aparatului de specialitate al 
primarului Sectorului 6 al municipiului București și serviciilor publice de interes 
local cu personalitate juridică din subordinea Consilului Local al Sectorului 6 
al municipiului București, în calitate de organizație-gazdă, pentru organizarea și 
desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a acestei activități, conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea 
activității de voluntariat în România. 

 
 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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Direcția Administrație Publică și Resurse Umane 

 

 

 

Raport de specialitate 
 

 
În concordanță cu prevederile art. 6 și art. 7  din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea 

activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile 
administrației publice locale sprijină activitățile de voluntariat prin includerea în strategiile de 
dezvoltare locală sau națională a unor capitole distincte despre rolul voluntariatului ca resursă de 
dezvoltare a bunătății sociale și nu ca modalitate de reducere a cheltuielilor, precum și modul de 
sprijinire a voluntariatului pentru atingerea priorităților locale sau naționale; 

La nivel local, voluntariatul oferă oportunități de a cunoaște, de a învăța ce este toleranța, 
diversitatea și respectul pentru valorile societății. Oamenii fac voluntariat ca formă de participare la 
viața socială, comunicare, apartenență la o comunitate sau creștere personală, dar voluntariatul nu 
înseamnă doar dăruire și altruism, înseamnă și responsabilitate și angajament. 

Prin adoptarea prezentului proiect de hotărâre se dorește crearea unui cadru legal în scopul 
participării persoanelor fizice la activitățile de voluntariat, organizate de aparatul de specialitate al 
primarului Sectorului 6 al municipiului București și serviciile publice de interes local cu 
personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 al municipiului București.  

Principalele domenii în care se va desfășura activitatea vor fi arta și 
cultura, sportul și recreerea, educația și cercetarea, protecția mediului, sănătatea, asistența socială, 
religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltare 
comunitară, dezvoltare socială. 

Având în vedere cele menționate mai sus, vă înaintăm proiectul de hotărâre pentru 
desemnarea aparatului de specialitate al primarului Sectorului 6 al  municipiului București și 
serviciilor publice de interes local cu personalitate juridică din subordinea Consilului Local al 
Sectorului 6 al municipiului București, în calitate de organizație-gazdă, pentru organizarea și 
desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
a acestei activități, conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în 
România. 

 
 

Director executiv 
Cecilia Dima 

 
 
 
 
 

 

 


