MUNICIPIULăBUCUREŞTIă
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOT RÂRE
privind aprobarea continuării implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în parteneriat cu Asociația
SOMARO – Magazinul Social, a Proiectului SOMARO-Magazin Social
V zândă Expunereaă deă motiveă aă Primarului sectorului 1, precumă şiă Raportulă deă specialitateă
întocmitădeăDirec iaăGeneral ădeăAsisten ăSocial ăşiăProtec iaăCopiluluiăSectoră1;
Având în vedereă Raportulă Comisieiă pentruă administra ieă public ă local ,ă juridic ,ă ap rareaă
ordiniiă publice,ă respectareaă drepturiloră şiă libert iloră cet eniloră ă şiă patrimoniuă şiă ală Comisieiă deă
s n tateăşiăprotec ieăsocial ăaleăConsiliuluiăLocalăalăSectoruluiă1;
În conformitateă cuă prevederileă Legiiă nr.ă 24/2000ă privindă normeleă deă tehnic ă legislativ ă laă
elaborareaăactelorănormative,ărepublicat ,ăcuămodific rile iăcomplet rile ulterioare;
inândă seamaă deă prevederileă Legiiă nr.ă 116/2002ă privindă prevenireaă şiă combatereaă
marginaliz riiăsociale,ăcuămodific rileăşiăomplet rileăulterioare;
Luând în considerare prevederile Hot râriiă Guvernuluiă Românieiă nr.ă 1434/2004ă privindă
atribu iileă şiă Regulamentul-cadruă deă organizareă şiă func ionareă aleă Direc ieiă generaleă deă asisten ă
social ăşiăprotec iaăcopilului,ărepublicat ,ăcuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare;
Luândă înă considerareă prevederileă Hot râriiă Guvernuluiă Românieiă nr.ă 430/2001ă privindă
aprobareaă Strategieiă Guvernuluiă Românieiă deă îmbun t ireă aă situa ieiă romilor,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;
Avândăînăvedereăsolicitareaădeăprelungireăaăcolabor rii,ăînregistrat ălaăDirec iaăGeneral ădeă
Asisten ăSocial ăşiăProtec iaăCopiluluiăSectoră1ăsubănr.ă37748/14.08.2015;
Luând în considerare Raportul de activitate întocmit deă Asocia iaă SOMARO-Magazinul
Social,ă înregistrată laă Direc iaă General ă deă Asisten ă Social ă iă Protec iaă Copiluluiă Sectoră 1 sub
nr.37749/14.08.2015, precumă iă Referatulă nr.ă 195/14.09.2015ă ală Serviciuluiă Prevenireă dină cadrulă
Direc ieiăGeneraleădeăAsisten ăSocial ă iăProtec iaăCopiluluiăSectoră1;
inândă seamaă deă Contractulă deă Comodată încheiată întreă Administra iaă Pie eloră Sectoră 1ă
BucureştiăşiăDirec iaăGeneral ădeăAsisten ăSocial ăşiăProtec iaăCopiluluiăSectoră1ăavândăcaăobiectă
transmitereaăfolosin eiăgratuiteăaăimobiluluiăsituatăînăBucureşti,ăSectoră1,ăStr.ăLuncaniănr.ă5;
În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.n)ă şiă art.115, alin.(1), lit.b) din
Legeaă nr.ă 215/2001ă aă administra ieiă publiceă locale,ă republicat ,ă cuă modific rile şiă complet rile
ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOT R ŞTE:
Art.1. Se aprob ă continuarea implement rii deă c treă Consiliul Local al Sectorului 1, prin
Direc iaă General ă deă Asisten ă Social ă şiă Protec iaă Copilului Sector 1, înă parteneriată cuă Asocia ia
SOMARO-Magazinul Social, a Proiectului SOMARO-Magazin Social, conform Anexei nr.1, care
face parteăintegrant ădinăprezentaăhot râre.

Art.2. Proiectulăseăvaăderulaăpeăoădurat ădeă5ă aniă (cinci),ăcuăposibilitateaădeăprelungire,ăînă
imobilul situat în Bucureştiă Sectoră 1,ă str.ă Luncaniă nr.ă 5,ă aflată înă folosin aă gratuit ă aă Direc ieiă
GeneraleădeăAsisten ăSocial ăşiăProtec iaăCopiluluiăSectoră1.
Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direc iaăGeneral ădeăAsisten ăSocial ă
şiă Protec iaă Copilului Sector 1 Asocia iaă SOMARO-Mgazinul Social şiă Serviciulă Secretariată
General,ăAudien eăvorăduceălaăîndeplinireăprevederileăprezenteiăhot râri.ă
Aceast ăhot râreăaăfostăadoptat ăînă edin aăordinar ăaăăConsiliuluiăLocalăalăSectoruluiă1ădină
data de 29.09.2015.

PREŞEDINTEăDEăŞEDIN
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,
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Anexa nr.1
laăHot râreaăConsiliuluiăLocală
nr. 161/29.09.2015
PREŞEDINTEăDEăŞEDIN ,
AdrianăT n sescu

ACORD DE ASOCIERE
1. Consiliul Local al Sectorului 1, prin Primarul – delegareădeăatribu ii conform art. 57, alin. (2)
din Legea nr. 215/2001 viceprimarulăsectoruluiă1ăalămunicipiuluiăBucure ti,ăVASILEăMO OC,ăprin
Direc ia General ădeăAsisten ăSocial ă iăProtec iaăCopiluluiăSectoră1,ăăcuăsediulăînăBucureşti,ăB-dul
Mare ală Averescuă nră 17,ă Sectoră 1,ă reprezentat ă prină Directoră General,ă domnulă D NU ă IOANă
FLEAC
i
2. Asocia iaă SOMAROă - Magazinul Social, cu sediul social în str. Drumul între Tarlale nr.42,
Corpă Aă Liceu,ă etajă 1,ă cameraă 11,ă sectoră 3,ă Bucureşti,ă CIF:ă 27045896,ă reprezentat ă prină Directoră
General, domnul SIMON DAVID SUITNER.
denumiteăînăcontinuareă“p r i”,
exprimând interesul comun privind continuarea unui SOMARO (Social Market/Magazin Romania),
înă vedereaă facilit riiă accesuluiă persoaneloră aflateă înă situa iiă deă riscă socială laă alimenteă şiă diferiteă
articoleădeăîmbr c minte,ăînc l minte,ăproduseăigienico-sanitare etc., convinăurm toarele:
Capitolul 1. Obiectul acordului
Art. 1. Obiectul acordului îl constituie continuarea proiectului social SOMARO.
Art. 2. Obiectivulă esteă amplasată înă Municipiulă Bucureşti,ă str.ă Luncaniă nră 5,ă Sectoră 1ă (Pia aă
Matache).

Capitolul 2. Durata acordului
Art. 3. Acordul de asociere îşiăproduceăefecteleădeălaă22.10.2015ăpân ălaă22.10.2020.
Art. 4. Consiliulă Locală ală Sectoruluiă 1,ă prină Direc iaă General ă deă Asisten ă Social ă iă Protec iaă
Copiluluiă Sectoră 1ă ă seă oblig ă caă împreun ,ă deă comună acordă şiă înă colaborareă cuă reprezentan iiă
Asocia ie SOMARO – MagazinulăSocialăs ăpreiaăcoordonareaăproiectului.
Capitolul 3. Contribu iaăp r ilorălaărealizareaăobiectuluiăacordului
Art. 5. Consiliulă Locală ală Sectoruluiă 1,ă prină Direc iaă General ă deă Asisten ă Social ă iă Protec iaă
Copilului Sector 1, se oblig :

a) s ă asigureă coordonareaă proiectuluiă înă colaborareă şiă deă comună acordă cuă reprezentan iiă
Asocia ieăSOMAROă- Magazinul Social;
b) s ă derulezeă proiectulă SOMAROă înă spa iulă maiă susă mentionat,ă pusă laă dispozi ieă prină
contractul de comodat nr.260/10.03.2015 încheiată întreă Administra iaă Pie eloră Sectoră 1ă iă
Direc iaă General ă deă Asisten ă Social ă şiă Protec iaă Copiluluiă Sectoră 1, înregistrat sub nr.
11542/15.03.2010;
c) s ă asigureă costurileă utilit iloră peă perioadaă func ion riiă SOMAROă şi, dac este cazul,
costurile necesareăîntre ineriiămagazinului;
d) s ă stabileasc ă prină Serviciulă Prevenire,ă deă comună acordă cuă reprezentan iiă Asocia ieiă
SOMARO – MagazinulăSocial,ăgrupulă int ăalăproiectului,ăceăvaăbeneficiaădeăoălegitima ieăînă
vedereaăachizi ion riiăunorăm rfuriălaăpre uri reduse.
Art. 6. Asocia iaăSOMAROă– Magazinul Social se oblig :
a) s ă asigureă coordonareaă proiectuluiă înă colaborareă şiă deă comună acordă cuă Consiliulă Locală ală
Sectoruluiă1,ăprinăDirec iaăGeneral ădeăAsisten ăSocial ă iăProtec iaăCopiluluiăSectoră1;
b) s ăîntreprind ătoateăm surileăposibileăînăvedereaăob ineriiădeălaădiverseălan uriădeămagazine,ă
hipermarketuri,ă dină gastronomieă şiă deă laă firme,ă marfaă necesar ,ă constândă înă alimente,ă
îmbr c minte,ă înc l minteă şiă articoleă deă utilitateă zilnic ,ă spreă aă leă furnizaă magazinului
SOMARO.

Capitolul 4 Dispozitii finale
Art. 7. P r ileăacordului,ăînăcalitateădeăcoordonatoriăaiăproiectului,ăseăoblig ăs ănuăprivatizezeăşiăs ă
nuă înstr inezeă facilit ile,ă dona iileă şiă dot rile.ă Veniturileă realizateă înă urmaă vânz riiă m rfuriloră
ob inuteădinădona iiăpotăfiăfolositeăexclusivăînăscopulădezvolt riiăproiectuluiăSOMARO.
Art. 8. P r ileăseăoblig ăs ăseăangajezeăcuăceaămaiăbun ăcredin ăînărealizareaăacestuiăacord.ăă
Art. 9. Oriceă modificareă aă clauzeloră prezentuluiă acordă seă faceă prină acordulă scrisă ală p r iloră
contractante.
Art. 10. Solu ionareaăneîn elegerilorăceăseăivescăînăderulareaăacorduluiăseărealizeaz ăprinăconciliereă
direct ăîntreăreprezentan iiăp r ilorăcontractante.
Art. 11. For aămajor ,ăastfelăcumăesteădefinit ădeălege,ăap r ăp r ileădeăr spundere.
Art. 12. Prezentul acord, care se completeaz ăcuădispozi iileălegaleă- sediul materiei - a fost redactat
înă2ăexemplareăoriginaleăşiăînregistratădeăp r i.
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 Asocia iaăSOMAROă- Magazinul Social,
prin Primar – delegareădeăatribu iiă
conform art.57, alin.(2) din Legea nr.215/2001
Viceprimarulăsectoruluiă1ăalămunicipiuluiăBucure ti,ă
Director General,
VASILEăMO OC,ă
Direc iaăGeneral ădeăAsisten ăSocial ăşi
Protec iaăCopiluluiăSectoră1
Director General,
D nu ăIoanăFleac ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

SIMON DAVID SUITNER

