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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd    aaccoorrddaarreeaa    ccoonnssiimmţţăămmâânnttuulluuii  ppeennttrruu  ddeeppllaassaarreeaa    îînn  eexxccuurrssiiii  şşii  ttaabbeerree,,  îînn  

ccuurrssuull  aannuulluuii  22001122,,  ppeennttrruu  ccooppiiiiii  ccaarree  bbeenneeffiicciiaazzăă  ddee  mmăăssuurrii  ddee  pprrootteeccţţiiee  îînn  ccaaddrruull  DDiirreeccţţiieeii  
GGeenneerraallee  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

  
 
 

  Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 
specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de 
sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ţinând seama de prevederile Legii 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia și promovarea 
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Sentinţele Civile nr.1828/27.10.2011, nr.138/24.01.2012, 
nr.2022/24.11.2011,  nr.397/28.02.2011, nr.684/14.04.2011, nr.1803/24.10.2011, 
nr.1367F/16.08.2011, nr.137/24.01.2012, nr.1492/15.09.2011, nr.761/28.04.2011, 
nr.762/28.04.2011, nr.1048/26.05.2011, nr.1302/14.07.2011, nr.1197/23.06.2011, 
nr.763/28.04.2011, nr.854/10.05.2011, nr.888/12.05.2011, nr.671/14.04.2011, 
nr.758/28.04.2011, nr.1303/14.07.2011, nr.1600/29.09.2011, nr.1372F/16.08.2011, 
nr.1253/27.06.2011, nr.1437/21.10.2010, nr.919/09.05.2011 şi nr.498/12.04.2010, ponunțate de 
Tribunalul Bucureşti  și rămase definitive şi irevocabile, prin care se încuviinţează deschiderea 
procedurii adopţiei interne şi se deleagă exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti faţă de 
copii  către Consiliul Local al Sectorului 1;  

În temeiul prevederilor  art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.n) şi art.115, alin.(1), lit.b) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se acordă consimţământul  pentru deplasarea în excursii şi tabere, în cursul  anului 

2012, pentru copiii care beneficiază de măsuri de protecţie în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 



 
Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri încetează efectele Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr.82/26.04.2012. 
Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Primăriei Sectorului 1, Serviciul Secretariat 

General, Audienţe din cadrul Primăriei Sector 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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