
MUNICIPIUL BUCURESTI     
CONSILIUL LOCAL AL SECTOR 1 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 1 a unei excursii, pentru 30 de copii din comunitatea sectorului 1 

 
 
 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 de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
impozite şi taxe locale, al 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; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Luând în considerare prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 430/2001 privind 
Strategia pentru îmbunătăţirea a situaţiei romilor, cu modificările si completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit. n), coroborate cu art.115, 
alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1.  Se aprobă organizarea, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 1, a unei excursii, pentru 30 de copii din comunitatea sectorului 1, conform 
Anexei nr.1, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.  Valoarea totală a activităţii prevăzute la art. 1 este 2400 lei şi se suportă din 
bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 1. 
  Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Directia Generală de Asistenţă 
Socială si  Protecţia Copilului  Sector 1 şi Serviciul Secretariat General vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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               Anexa  nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local  
           nr.81/26.04.2012 

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
    Ion Brad  

 

 
 

PPRROOGGRRAAMMUULL  AACCŢŢIIUUNNIIII  
  

„„PPee  ppllaaiiuurriillee  BBrraannuulluuii””  
  

  
  
  
7.30: întâlnirea grupului în faţa Parcului Bazilescu 
 
8.00: plecare spre localitatea Bran 
 
11.00: sosire în localitatea Bran 
 
11.15:  vizitarea castelului Bran  
 
13.30 - 14.30: servirea mesei de prânz la pensiunea Alisa din localitatea Bran 
 
14.30 - 15.30: vizitarea localității Bran 
 
15.30: plecarea spre București 
 
18.30: sosire în faţa Parcului  Bazilescu 
 
 
 
 
 
 
 
 


