
 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI            - PROIECT - 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 
 

HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  pprriivviinndd  iinniițțiieerreeaa,,  oorrggaanniizzaarreeaa  șșii  
ddeerruullaarreeaa  pprrooggrraammeelloorr//pprrooiieecctteelloorr  îînn  ddoommeenniiiillee  ssoocciiaall--ccuullttuurraall  șșii  

rreeccrreeaattiivv  ppee  rraazzaa  SSeeccttoorruulluuii  11  aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeșșttii  
 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 
precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Centrul Cultural de Tineret; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere și prevederile cuprinse în Ordonanţa Guvernului României  nr. 
137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 
modificările si completarile ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d), alin. 6 lit. a), pct. “1-6”, pct. „9” şi pct. 
„19”, raportate la prevederile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind inițierea, organizarea și derularea 
programelor/proiectelor în domeniile social-cultural și recreativ pe raza Sectorului 1 al 
Municipiului București, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre nu se aplică programelor/proiectelor derulate la propunerea unor 
persoane juridice, organizaţii neguvernamentale sau alţi parteneri sociali, în scopul realizării 
unor obiective de interes public local, finanţate în baza Hotărârii Consiliului local al 
Sectorului 1 nr. 124/28.07.2015.  

  Art.3. (1) Primarul Sectorului 1, Serviciul Centrul Cultural pentru Tineret, Direcţia 
Management Economic, Direcția Investiții și Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
               (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei 
instituţiei  menţionate la alin.(1), precum şi Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
 
 

AVIZAT, 
Conform art.117, lit. a)   din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                                     

SECRETAR, 
REMUS ALEXANDRU MOLDOVEANU 


