
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind completarea Anexei la HCLS 3 nr. 215/16.04.2019 referitoare la acordarea 

drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de 
învăţământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 

al Municipiului Bucureşti pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţa ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.714278/CP/18.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 708089/13.11.2019 al Direcţiei învăţământ Cultură -  Serviciul 

Administrare Unităţi de învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult;
- HCLS 3 nr. 215/16.04.2019 privind acordarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 
3 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2019, completată prin HCLS 3 nr. 452/24.09.2019:

- Adresa nr. 708115/13.11.2019 a Direcţiei învăţământ Cultură -  Serviciul Administrare 
Unităţi de învăţământ şi Relaţii cu Unităţile de Cult;

In conformitate cu prevederile:
-  Art. 51 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar;
- HG nr. 904/ 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor 

prevăzute de art. 129 alin.(l) din legea nr.272/ 2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului,

- Art. 26 din Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, 
elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, aprobată 
prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5574/ 07.10.2011, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;

Luînd în considerare:
- Avizul Comisiei de învăţământ, activităţi ştiinţifice, culură, sport şi tineret;
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Comisiei de administrare publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) şi art 166 alin. (2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ,



HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Anexa la Hotărârea nr. 215/16.04.2019 a Consiliului Local Sector 3, se completează 
cu o nouă poziţie, poziţia 15, care va avea următorul cuprins:

Nr.
poziţiei

Nume/
Prenume
beneficiar

Suma
hrană

Suma
cazarmaent

Total sumă 
necesară pe 
anul 2019/ 
beneficiar

Unitatea de 
învăţământ 
la care este 

înscris 
beneficiarul

15 581,00 249,00 830,00 Grădiniţa
Noel

Art.2. Anexa la Hotărârea nr. 215/16.04.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3 se înlocuieşte 
cu Anexa care face face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 215/16.04.2019 a Consiliului Local al Sectorului 3, 
rămân neschimbate.
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CABINET PRIMAR

TELEFO N  (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (0O4 021) 318 03 04 E-M AIL C2binetprim ar@ prim srie3.ro
Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3,031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

i i . / î .  W
REFERAT DE APROBARE

Data.

a proiectului de hotărâre privind completarea Anexei la HCLS 3 nr. 215/16.04.2019 referitoare la 
acordarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în  sistemul de 

învăţământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 
al Municipiului Bucureşti pentru anul 2019

Potrivit art. 26 din Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru 
copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, aprobată 
prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5574/07.10.2011, 
copiii/elevii/tinerii cu CES, integraţi în unităţile de învăţământ de masă, beneficiază de asistenţă 
socială contând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a 
îmbrăcămintei si a încălţămintei în cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflaţi în sistemul de 
protecţie al copilului, precum si de găzduire gratuită în internatele sau centrele de asistare pentru 
copiii cu CES din cadrul direcţiilor generale judeţene/ a Municipiului Bucureşti de asistentă socială si 
protecţia copilului. Aceste drepturi vor fi asigurate din bugetele locale ale unităţilor administrativ 
teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ la care aceştia sunt înscrişi.

Astfel, prin Hotărârea nr. 215/16.04.2019, completată cu Hotărârea nr. 452/24.09.2019, 
Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat acordarea din bugetul Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti a sumelor pentru finanţarea în anul 2019 a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale înscrişi ta unităţile de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 3, pentru un 
număr de 14 elevi.

Prin adresa nr. 490/11.11.2019, Grădiniţa "Noel" solicită sprijinul pentru suplimentarea 
bugetului, pentru perioada noiembrie - decembrie 2019, în vederea finanţării drepturilor copilului 

> - - i, copil cu cerinţe educaţionale speciale (CES) înscris la unitatea de învăţământ, în
sumă de 830,00 de lei, reprezentând:

• alocaţie hrană: noiembrie -  decembrie 2019 -  35 zile* 16,6 lei/zi = 581,00 lei
• drepturi de îmbrăcăminte, încălţăminte, material igienico-sanitar, rechizite/ manuale, 

jucării, transport, materiale cultural-sportive = 249 le i,
Luând în considerare cele prezentate percum şi raportul de specialitate nr. 

708089/13.11.2019 al Direcţiei învăţământ Cultură -  Serviciul Administrare Unităţi de învăţământ 
şi Relaţii cu Unităţile de Cult, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării 
Consiliului Local al Sectorului 3.

îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în 
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

mailto:C2binetprimar@primsrie3.ro
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TELEFON {004 o ît) 32$ 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAJL invat2tn2mg1priiTiarfe3.ro 
Şos, Mi hai Bravu nr. 428, Sector 3,030328. Bucureşti

Nr. 708089/13.11.2019

Raport de specialitate
privind completarea Anexei la HCLS 3 nr. 215/16.04.2019 privind acordarea 
drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de 

învăţământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 
al Municipiului Bucureşti pentru anul 2019

Potrivit art. 51 din Legea educaţiei naţionale nr.l/ 2011, copiii, elevii şi tinerii cu 

cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, beneficiază de asistentă socială 

constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a 

îmbrăcămintei si a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de 

protecţie sociala a copilului.

In conformitate cu art. 26 din Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului si Sportului nr. 5574/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea 

serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinţe educaţionale speciale 

integraţi în învăţământul de masă, beneficiază de asistenta socială contând în asigurarea 

alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a 

încălţămintei în cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflaţi în sistemul de protecţie al copilului, 

precum si de găzduire gratuită în internatele sau centrele de asistare pentru copiii cu CES din 

cadrul direcţiilor generale judeţene/ a municipiului Bucureşti de asistentă socială si protecţia 

copilului. Aceste drepturi vor fi asigurate din bugetele locale ale unităţilor administrativ 

teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ la care sunt înscrişi copiii/elevii.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 564/2017 se stabileşte modalitatea de acordare a 

drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ 

preuniversitar iar prin Hotărârea de Guvern nr. 904/ 2014 se stabilesc limitele minime de 

cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 129 alin (1) din Legea nr. 272/ 2004 privind 

protecţia si promovarea drepturilor copilului.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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d ir e c ţ ia  în v ă ţ ă m â n t  c u l t u r ă

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 
SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Şl RELAŢII CU UNITĂŢILE DE CULT

Având în vedere adresa nr. 490/11.11.2019 a Grădiniţei ”Noel”, unitate de învăţământ 

preuniversitar introdusă în reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ particular din sectorul 3, 

înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 704809/11.11.2019, cu privire la finanţarea pentru 

perioada noiembrie — decembrie 2019 a drepturilor copilului (, copil cu

cerinţe educaţionale speciale (CES) înscris la unitatea de învăţământ, în sumă de 830,00 lei, 
reprezentând:

- alocaţie hrana: noiembrie-decembrie 2019- 35 zile* 16,6 lei/zi = 581,00 lei

- drepturi de îmbrăcăminte, încălţăminte, material igienico-sanitar, rechizite/ manuale, 

jucării, transport, materiale cultural-sportive = 249 lei ,

Anexa la HCLS 3 nr. 215/16.04.2019 se completează conform Anexei la prezentul 
Raport de specialitate.

Director Executiv At^'unct,

întocmit: Dan Vasile
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Anexa la HCLS nr.

Acordarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 3 Bucureşti

Nr. crt. Nume/Prenume beneficiar Suma hrană Sumă cazarmament Total sumă necesară pe anul 
2019 /beneficiar

Unitatea de învăţământ la care este 
înscris beneficiarul

1 î 2.788,80 611 3.399,80 Grădiniţa Noel
2 2.788,80 498 3.286,80 Grădiniţa Noel
3 2.788,80 611 3.399,80 Grădiniţa Noel
4 2.788,80 498 3.286,80 Grădiniţa Noel
5 2.788,80 611 3.399,80 Grădiniţa Noel
6 2.788,80 498 3.286,80 Grădiniţa Noel
7 2.788,80 611 3.399,80 Grădiniţa Noel
8 2.788,80 498 3.286,80 Grădiniţa Noel
9 4 -  ' - » J 2.788,80 498 3.286,80 Şcoala Primară Just 4 Kids
10 s 2.788,80 611 3.399,80 Şcoala Primară Just 4 Kids
11 i» 2.788,80 611 3.399,80 Şcoala Primară Just 4 Kids

12 2.788,80 754 3.542,80 Liceul Teoretic Internaţional de 
Informatică Bucureşti

13 2.788,80 611 3.399,80 Liceul Teoretic Mihai lonescu

14 - ............... ................ 1.162,00 249 1.411,00 Grădiniţa Noel

15 581,00 249 830,00 Grădiniţa Noel

Total 37.997,40 8.019,00 46.016,40
Director Executiv Adjunct



1

GRĂDINIŢA "NOEL"
Str. Trifoi nr. 10, Bucureşti, Sector 3;
CIF: 37457525
Tel./FAX: 031/4255020; mobil: 0728459857;

N. ,  / A
I MIHHtMMHIIIKN /  IIMHlIflOltMIfHllMlKIlIIII

www.gradinita-noet.ro / office@gradinlta-noel.ro

Către:
Direcţia Invatamant Cultura -Primărie Sector 3

In urma documentelor depuse de către părintele copilului >
cu cerinţe educaţionale speciale,va solicitam sa ne sprijinit! in 

suplimentarea bugetului, pentru acordarea alocaţiei de hrana si a 
cazarmamentului, pe anul 2019 pentru perioada noiembrie-decembrie, la 
articolul 55.01.63 cu suma de 830 le i, după cum urmeaza:

1.
Hrana: 35 X16.6= 581 
Cazarmament: 249 lei 
Total: 830

:NA
DATA

CO N TA BIL:
BANCIU N ICO LETA

f i n a r m n r i  t n r  P a t n C n o n n o r

http://www.gra
mailto:office@gradinlta-noel.ro
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d i r e c ţ i a  Î n v ă ţ ă m â n t  c u l t u r ă

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Şl RELAŢII CU UNITĂŢILE DE CULT

www.primarle3.r0

Către,

TELEFON {004 021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invBt*mam@primarie3,ro 
Şos, Mibai Bravu nr. 428, Sector 3,030328, Bucureşti

Cabinet Primar

Nr. 708115/13.11.2019

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem 
propunerea de iniţiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:

1) privind completarea Anexei la HCLS 3 nr. 215/16.04.2019 privind acordarea 
drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de 
învăţământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti pentru anul 2019

Anexat, vă transmitem documentele însoţitoare aferente: 
Rapoartul de specialitate 
Referatul de aprobare 
Proiectul de hotărâre 
Adresă, anexă.

Director executiv ladjunct, 
Mihaela Nagy Ră lucanu

întocmit: Dan Vasile

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primarle3.r0

