MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

H OT ĂR ÂR E

pr i vi nd el i ber ar ea consi mţământul ui î n veder ea ef ectuăr i i ex tr acţi ei dentar e, sub anestezi e
gener al ă, pentr u copi l ul C U R T F L O R I N A , af l at cu măsur ă de pr otecţi e speci al ă pl asament
î n cadr ul C asei de T i p F ami l i al S tej ăr el , pentr u car e C onsi l i ul L ocal al S ector ul ui 1
ex er ci tă dr eptur i l e şi î ndepl i neşte obl i gaţi i l e păr i nteşti pr i vi nd
per soana şi bunur i l e acestui a

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 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 nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare Sentinţa Civilă nr. 1079/13.08.2009 pronunţată de Tribunalul
Bucureşti Secţia a IV-a Civilă în Dosarul nr. 30782/3/2009 privind plasamentul copilului Curt
Florina cadrul Casei de Tip Familial Stejărel, rectificată prin Încheierea pronunţată la data de
10.06.2010;
Luând în considerare Sentinţa Civilă nr. 1471/07.08.2012, pronunţată de Tribunalul
Bucureşti Secţia a V-a Civilă în Dosarul nr. 7504/3/2012 privind deschiderea procedurii adopţiei
interne pentru copilul Curt Florina;
Având în vedere Hotărârea nr. 469/07.09.2012 a Comisiei pentru Protecţia Copilului
Sector 1 privind încadrarea copilului Curt Florina într-o categorie de persoane cu handicap care
necesită protecţie specială-grad de handicap grav;
Văzând adresa Facultăţii de Medicină Dentară-Catedra Pedodonţie, datată 21.06.2013
care menţionează pentru copilul Curt Florina internare la data de 22.08.2013 pentru extracţie
dentară sub anestezie generală;
În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), ale art.81, alin.(2), lit.n) şi ale 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 eliberează consimţământul în vederea efectuării extracţiei dentare, sub
anestezie generală, pentru copilul CURT FLORINA, aflat cu măsură de protecţie specială

plasament în cadrul Casei de Tip Familial Stejărel, pentru care Consiliul Local al Sectorului 1
exercită drepturile şi obligaţiile părinteşti privind persoana şi bunurile acestuia.
Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Facultatea de Medicină Dentară - Catedra de Pedodonţie
și Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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