
 

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

                                                               NR. 220/12.08.2022 
privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București de a 
încheia Acorduri de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Clubul Copiilor 
Sector 6, respectiv între Sectorul 6 al Municipiului București și Clubul Sportiv Școlar nr. 5 

 
 
 Văzând Referatul de aprobare al d-nei consilier local Mihaela Ana Maria Ștefan, adresele 
Clubului Copiilor Sector 6 și Clubului Sportiv Școlar nr. 5 cu nr. 375/22.06.2022,                      
nr. 389/12.07.2022, nr. 520/22.06.2022 și nr. 549/11.07.2022 și Raportul de specialitate al 
Direcției ......................... nr. ……/……………, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisilor de specialitate ale Consiliului Local al               
Sectorului 6 nr. …...., nr. ….... și nr. ..….;  

Ţinând seama de prevederile: 
- Art. 49 alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a unităților 

care oferă activitate extrașcolară, aprobat prin Ordinul nr. 5567/2011 al Ministerului 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Art. 52 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul nr. 5570/2011 al 
Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și 
completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,                   
cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. f), art. 166 alin. (2) lit. l) și lit. s), 
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; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea 
expresă de a încheia un Acord de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Clubul 
Copiilor Sector 6, în scopul finanțării activităților desfășurate de Clubul Copiilor Sector 6. 

(2) Finanțarea activităților se va face de la bugetul local al Sectorului 6, prin Centrul 
Cultural European Sector 6, în limita sumei maxime de 70.000 lei.   

Art. 2. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea 
expresă de a încheia un Acord de parteneriat între Sectorul 6 al Municipiului București și Clubul 
Sportiv Școlar nr. 5 în scopul finanțării acestuia. 

(2) Finanțarea se va face de la bugetul local al Sectorului 6, prin Centrul Cultural 
European Sector 6, în limita sumei maxime de 200.000 lei.   

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



Art. 3. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze Acordurile de parteneriat cu 
Clubul Copiilor Sector 6 și cu Clubul Sportiv Școlar nr. 5, după obținerea împuternicirii 
Consiliului General al Municipiului București. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Directorul Centrului Cultural European Sector 6 vor 
duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă,                     
în termenul prevăzut de lege. 

 
                                                                        

INIȚIATOR PROIECT,          AVIZEAZĂ 
  CONSILIER LOCAL,                                         pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 

  Mihaela Ana Maria Ștefan                                                           din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                     Secretarul general al Sectorului 6,                                

                                                                                                       Demirel Spiridon 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului 
General al Municipiului București de a încheia Acorduri de parteneriat între 

Sectorul 6 al Municipiului București și Clubul Copiilor Sector 6, respectiv între 
Sectorul 6 al Municipiului București și Clubul Sportiv Școlar nr. 5 

 
 
 

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 
de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cuprinde și Clubul Copiilor Sector 6 
și Clubul Sportiv Școlar nr. 5.    

Cele două unităţi funcţionează pe raza Sectorului 6 și asigură activităţi 
extrașcolare și sportive pentru un număr de peste 2000 elevi. 

Finanţarea acestor unităţi se face de către inspectoratul școlar Sector 6,                     
dar se pot aloca fonduri și de la bugetul local al Sectorului 6. 

Din păcate, cele două unităţi de învăţământ au fost de-a lungul anilor 
subfinanţate, în sensul în care sunt deja foarte mulţi ani de când nu au mai primit 
fonduri pentru echipament și materiale specifice activităţilor derulate. 

Prin adresele Clubului Copiilor Sector 6 și Clubului Sportiv Școlar nr. 5                     
cu nr. 375/22.06.2022, nr. 389/12.07.2022, nr. 520/22.06.2022 și nr. 549/11.07.2022, 
s-a solicitat suplimentarea finanţării prin alocarea unor sume de la bugetul local. 

 Art. 49 alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul de Organizare și Funcţionare a 
unităţilor care oferă activitate extrașcolară, aprobat prin Ordinul                     
nr. 5567/2011 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului,                
cu modificările și completările ulterioare, unde se menţionează:  

1. Palatele/Cluburile copiilor/Structurile existente/Palatul Naţional al Copiilor 

din Bucureşti pot/poate fi finanţat(e) şi de către autorităţile administraţiei 

publice locale şi judeţene; 

2. Consiliile judeţene/Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti/Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot/poate 

finanţa activităţile desfăşurate de Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, 

de palatele/cluburile copiilor/structuri, prin hotărâri proprii. 

 Art. 52 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul                   
nr. 5570/2011 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului,                   
cu modificările și completările ulterioare; unde se menţionează: Finanţarea 

cluburilor sportive şcolare se realizează prin fonduri alocate de la bugetul de stat şi 

de la autorităţile administraţiei publice locale, precum şi din alte surse constituite 

potrivit legii. 
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În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. f), art. 166 alin. (2) lit. l) și                  

lit. s) 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 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al 
Municipiului București de a încheia Acorduri de parteneriat între Sectorul 6 al 
Municipiului București și Clubul Copiilor Sector 6, respectiv între Sectorul 6 al 
Municipiului București și Clubul Sportiv Școlar nr. 5. 
 
 
 

CONSILIER LOCAL, 

 
Mihaela Ana Maria Ștefan 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Nr. 36409/17.08.2022/ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului 

General al Municipiului București de a încheia Acorduri de parteneriat între Sectorul 

6 al Municipiului București și Clubul Copiilor Sector 6, respectiv între Sectorul 6 al 

Municipiului București și Clubul Sportiv Școlar nr. 5 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul Local are initiativă și hotărăște, în condiţiile legii, în toate 
problemele de interes local, iar în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor 
furnizate către cetăţeni, în calitate de autoritate deliberativă, asigură cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local printre care și cele din domeniul 
educaţiei. Prin autorităţile publice locale și centrale, statul își asumă responsabilitatea 
de a pune în practică măsurile și acţiunile stipulate în actele normative legate de 
învăţământul preuniversitar și universitar.  

Potrivit art. 43 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/201, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului colaborează cu instituţii, cu organizaţii și 
cu alte persoane juridice, respectiv cu persoane fizice pentru asigurarea resurselor 
financiare și materiale necesare desfășurării, în bune condiţii, a învăţământului de artă 
și învăţământului sportiv integrat și suplimentar, precum și a competiţiilor artistice și 
sportive de nivel regional și naţional.  

În reţeaua școlară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular 
de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București sunt cuprinse și Clubul Copiilor Sector 
6 și Clubul Sportiv Școlar nr. 5, unităţi care asigură activităţi extrașcolare și sportive 
pentru un număr de peste 2000 de elevi. Finanţarea acestor unităţi se face de către 
Inspectoratul Școlar Sector 6, dar se pot aloca fonduri și de la bugetul local al Sectorului 
6, în conformitate cu art. 42 alin. (11) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

Conform Referatului de aprobare al doamnei consilier local Mihaela Ana Maria 
Ștefan, prin adresele Clubului Copiilor Sector 6 și Clubului Sportiv Școlar nr. 5, 
înregistrate cu nr. 389/12.07.2022 și nr. 549/11.07.2022, se solicită suplimentarea 
finanţării activităţilor desfășurate în cadrul acestor unităţi prin alocarea unor sume de 
la bugetul local al Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, în limită 
maximă de 70.000 lei, respectiv 200.000 lei, respectând prevederile art. 49 alin (3) și 
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alin. (4) din Regulamentul de Organizare și Funcţionare a unităţilor care oferă activitate 
extrașcolară, aprobat prin Ordinul nr. 5567/2011 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 52 alin. (1) 
din Regulamentul de Organizare și Funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program 
sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul nr. 5570/2011 al Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare. 
         În sensul celor expuse mai sus, și în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv 

art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. f), art. 166 alin. (2) lit. l) și s), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru a fi supus spre 

aprobare Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

 

Director executiv, 

BOGDAN CIOCÎRLAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










