MUNICIPIULăBUCUREȘTIă
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOT RÂRE
privind îndeplinirea atribuțiilor Grupului de lucru pentru derularea Programului
operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) la nivelul sectorului 1,
de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului Bucure ti,
precum i Raportul de specialitate întocmit de Direc ia Generală de Asisten ă Socială i
Protec ia 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;
inând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 799/2014 privind
implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările
i completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004
privind atribu iile i Regulamentul-cadru de organizare i func ionare ale Direc iei generale de
asisten ă socială i protec ia copilului, republicată, cu modificările i completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 925/2006 pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie
publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările i completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului României nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările i completările
ulterioare;
Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 416/2015 emis de Prefectul
municipiului Bucure ti privind constituirea grupului de lucru pentru derularea Programului
opera ional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) în municipiul Bucure ti;
Având în vedere adresa nr. 942/2015 emisă de Ministerul Fondurilor Europene;
În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu prevederile 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
HOT R ȘTE:
Art.1. La nivelul sectorului 1 al municipiului Bucure ti, atribu iile Grupului de lucru
pentru derularea Programului opera ional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) sunt
îndeplinite de către Direc ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Sector 1.

Art.2. În vederea îndeplinirii atribu iilor delegate, Direc ia Generală de Asisten ă
Socială i Protec ia Copilului Sector 1 poate încheia contracte de prestări servicii, cu
respectarea procedurilor aplicabile achizi iilor publice.
Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direc ia Generală de Asisten ă
Socială i Protec ia Copilului Sector 1 i Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în edin a ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1
din data de 22.10.2015.
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