
 
 

HOTĂRÂRE 
privind instalarea unor dispensere pentru produse de igienă menstruală, precum și 

distribuirea de produse de igienă menstruală în unitățile de învățământ gimnazial și liceal de stat 
din  sectorul 6 al municipiului București 

 
 
            Având în vedere Referatul de aprobare al consilierului local Mihaela Ana Maria Ștefan, 
Nota de fundamentare a Viceprimarului Sectorului 6 nr. 28/24.11.2021 și Raportul de 
specialitate al Direcției Economice nr. 2445/15.12.2021 și al Compartimentului Juridic și 
Contencios Administrativ nr. 2006/06.12.2021, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului  6 nr. 1 și        
nr. 5;         

Ținând cont de prevederile: 
- art. 2 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
-  H.G. nr. 877/9 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 985/21 noiembrie 

2018 - Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;  
- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată; 
Luând în considerare: 
- ODD 4 - Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea 

oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi; 
- ODD 5-  Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor 

femeilor şi a fetelor; 
- ODD 3 - Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea 

bunăstării tuturor la orice vârstă;  
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l) și p), art. 196 alin. (1) lit. a) și       

art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 6 
 
 

HOTĂRĂŞTE:        
 

Art. 1.  Pe perioada semestrului II al anului școlar 2021-2022 se aprobă desemnarea 
Școlii gimnaziale nr. 153 și a Școlii gimnaziale nr. 161 din Sectorul 6 al municipiului București, 
ca unități pilot, în vederea instalării unor dispensere pentru produse de igienă menstruală, 
precum și distribuirea de produse de igienă menstruală și a unor materiale de informare privind 
educația pentru sănătate.  

Art. 2. Începând cu anul școlar 2022-2023, în toate școlile gimnaziale și liceele de stat 
din sectorul 6 al municipiului București se vor instala dispensere pentru produse de igienă 
menstruală și se vor distribui produse de igienă menstruală, precum și materiale de informare 
privind educația pentru sănătate. 

Art. 3. (1) Achiziționarea produselor de igienă menstruală, a dispenserelor (inclusiv 
montajul), precum și a materialelor de informare privind educația pentru sănătate va fi suportată 
de către Adminstrația Școlilor Sector 6. 
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           (2) Finanțarea necesară achiziționării produselor de igienă menstruală, a dispenserelor și a 
broșurilor va fi asigurată din bugetul local, sponsorizări sau donații, fonduri externe. 

 
Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Economică și Administrația Școlilor Sector 6 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța competentă în termenul prevăzut 
de lege. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                            pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.  a) 
         Lucian Dubălaru                                                        din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                        Secretarul general al Sectorului 6,                              
                                                                                                          
                                  Demirel Spiridon   
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