
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind desemnarea Comisiei de Tutelă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele şi pentru 

Consiliul Local Sector 3, Sentinţa Civilă nr. 1174/2020 
pronunţată de Judecătoria Cornetu

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,

Având în  vedere:
- Referatul de aprobare nr. 437806/CP/23.07.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 436816/22.07.2020 al Serviciului Autoritate Tutelară;
- Sentinţa Civilă nr. 1174/2020 pronunţată de Judecătoria Cornetu;
- Adresa nr. 436860/22.07.2020 a Serviciului Autoritate Tutelară, 

în  conformitate cu prevederile:
- Art. 25 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 14 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin HG nr. 
268/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Luând în considerare;
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu 

sindicatele, ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass- 
media;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit.p) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se desemnează Comisia de Tutelă din cadrul Direcţiei Generale Ide Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele şi /pentru Consiliul 
Local Sector 3, Sentinţa Civilă nr. 1174/2020 pronunţată de Judecătoria Cornetu.

Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului JSeqtor 3 va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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REFERAT DE APROBARE I
a proiectului de hotărâre privind desemnarea Comisiei de Tutelă din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele şi pentru 
Consiliul Local Sector 3, Sentinţa Civilă nr. 1174/2020 pronunţată de Judecătoria Cornetu

Urmare sentinţei civile nr. 1174/2020 pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. 
, de punere sub interdicţie judecătorească a bolnavei domiciliată

în Bucureşti, , sector 3, ţinând seama de adresa nr.' a Spitalului
Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Ai. Obregia Bucureşti prin care comunică Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, faptul că „în urma evaluării realizate de către membrii echipei 
terapeutice ai spitalului se constată faptul că pacienta este o persoană care nu
deţine niciun fe l de capacitate personală de a-şi satisface nevoile, nici măcar pe cele de bază, fiind 
obligatoriu şi urgent ca aceasta să beneficieze de supraveghere specializată în cadru in$tituţionalizatn 
şi având în vedere atribuţiile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 "de 
a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu dizabiiităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, 
cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale ", "de 
reprezentare a Consiliului Local al Sectorului 3 Bucureşti, pe plan intern şi extern, în domeniul 
asistenţei sociale şi protecţiei copilului ", precum şt "de asigurare a măsurilor necesare pentru 
protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi 
asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate“ este necesară desemnarea 
Comisiei de Tutelă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, 
să ducă la îndeplinire în numele şi pentru Consiliul Local Sector 3, Sentinţa Civilă nr. 1174/2020 
pronunţată de Judecătoria Cornetu.

Potrivit prevederilor art. 25 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare "în cazul 
în care persoana cu handicap nu are rude ori persoane care să accepte tutela, instanţa judecătoreasca 
va putea numi ca tutore autoritatea administraţiei publice locale sau, după caz, persoana juridică 
privată care asigură protecţia şi îngrijirea persoanei cu handicap".

Totodată, art. 14 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevede: "în sensul prevederilor 
art. 25 alin. (4) din lege, în cazul în care instanţa judecătorească numeşte ca tutore autoritatea 
administraţiei publice locale, aceasta are obligaţia de a desemna o persoană sau o comisie din 
aparatul de specialitate al primarului, respectiv din cadrul compartimentului cu atribuţii în domeniu, 
care să ducă la îndeplinire hotărârea instanţei judecătoreşti".

Luând în considerare cele prezentate de raportul de specialitate nr.
436816/22.07.2020 al Serviciului Autoritate T u t^ ^ jâ ^ ^ ^ ^ ţo ie c tu l de hotărâre pe care il supun 
aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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.
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea Comisiei de Tutelă din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, să 
ducă la îndeplinire în numele şi pentru Consiliul Local Sector 3, Sentinţa 

Civilă nr. 1174/2020 pronunţată de Judecătoria Cornetu

Având în vedere situaţia bolnavei , domiciliată
în Bucureşti, , sector 3, pusă sub interdicţie judecătorească
prin sentinţa civilă nr. 1174/2020 pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul nr.

- certificatul de grefa, eliberat la data de 15.07.2020 de Judecătoria Cornetu 
în dosarul nr. ' prin care se certifică că prin Sentinţa Civilă nr.
1174/2020 s-au dispus următoarele: R esp inge excepţia lipsei capacităţii 

procesuale pasive a DGASPC Sector 3 Bucureşti. Admite cererea form ulată de 
petenta Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu-Bălăceanca şi DGASPC  
Sector 3 Bucureşti. Numeşte tutore al intimatei p e  Consiliul
Local Sector 3 Bucureşti. Hotărârea se comunică în scris tutorelui şi se afişează 
la sediul instanţei şi la Primăria Sectorului 3. Cu drept de apel în termen de 30 
zile de la comunicare, cu depunerea cererii de apel la aceeaşi instanţă. 
Pronunţată azi, 23.04.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin  
mijlocirea grefei in s ta n ţe işi adresa Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. 
Obregia Bucureşti transmisă Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3 referitoare la numita ., înregistrate la Primăria
Sectorului 3 cu nr. 428859/15.07.2020;

- declaraţia Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu -  Bălăceanca nr. 
7486/16.07.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 430420/16.07.2020 
prin care declară că nu a introdus cerere de apel împotriva Sentinţei Civile nr. 
1174/2020;

- opţiune nedeclarare apel a Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3 nr. 63256/16.07.2020, împotriva sentinţei civile din 
data de 23.04.2020 dată în dosarul n r . d e  Judecătoria Cornetu, 
înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 430924/17.07.2020 prin care declară

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 m
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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în mod ferm şi irevocabil că nu a promovat şi nu va promova apel împotriva 
sentinţei civile din dosarul sus-menţionat;

- referatul Direcţiei Juridice -  Serviciul Juridic Contencios Administrativ 
nr. 433304/20.07.2020 privind propunerea de nedeclarare a apelului în dosarul nr. 
3426/1748/2019;

- adresa Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 3 nr. 101224/22.07.2020 
înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 436770/22.07.2020, potrivit căreia dna

are domiciliul stabilit la adresa Bucureşti,
, sector 3;

- hotărârea nr. pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul
nr. 2018 potrivit căreia: „Admite cererea form ulată de petentul Spitalul
de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu ” Bălăceanca, în contradictoriu cu intimata

internată la data sesizării instanţei în Spitalul de Psihiatrie 
”Eftimie Diamandescu ” Bălăceanca. Confirmă hotărârea Comisiei întrunite la 
nivelul Spitalului de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu ” Bălăceanca, din data de 
15.01.2018, de luare a măsurii internării medicale nevoluntare a intimatei

Onorariul apărătorului . desemnat
din oficiu, în cuantum de 260 lei, va f i  avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. 
Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare. Cererea de apel se va 
depune la Judecătoria Cornetu. Executorie. Dată în camera de consiliu. 
Pronunţată în şedinţa publică, azi, 17.01.2018.

“ hotărârea nr. . pronunţată de Judecătoria Cornetu în
dosarul nr. „ potrivit căreia: „Âdmite cererea form ulată de
petentul Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca, privind pe  
intimata i Confirmă măsura încetării internării nevoluntare a
pacientei. măsură dispusă prin Decizia Comisie Medicale a
Spitalului din data de 24.07.2019. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în 
cuantum de 550 lei, va f i  avansat din fondurile M inisterului Justiţiei. Cu drept de 
apel în termen de 3 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la 
Judecătoria Cornetu. Dată în camera de consiliu. Pronunţată astăzi, 14.08.2019, 
prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. ”.

Luând în considerare cele sus-menţionate, situaţia de risc în care se află 
bolnava! _ , potrivit adresei n r.' . a Spitalului Clinic
de Psihiatrie Prof. Or. Al. Obregia Bucureşti transmisă Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, potrivit căreia „ în urma evaluării 
realizate de către membrii echipei terapeutice ai spitalului se constată faptul că 
pacienta j este o persoană care nu deţine niciun fe l de capacitate
personală de a-şi satisface nevoile, nici măcar pe cele de bază, fiind  obligatoriu şi 
urgent ca aceasta să beneficieze de supraveghere specializată în cadru 
instituţionalizat”, precum ş i :

- prevederile art. 129 alin (3) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, are ca 
atribuţii: "a p ro b ă în  condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea,
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organizarea şi statui de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale 
instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor 
autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de 
societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora”,

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 - “este instituţia publică cu 
personalitate juridică care funcţionează în subordinea Consiliului Local al 
Sectorului 3 Bucureşti cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în 
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie 
socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a 
serviciilor sociale “ şi “de reprezentare a Consiliului Local al Sectorului 3 Bucureşti, 
pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului 
precum şi “asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a 
persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea 
funcţionării în structura proprie a unor centre specializate“,

- Dispoziţia nr. 3746/14.08.2015 a Directorului General al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 prin care s-a înfiinţat “Comisia 
de Tutelă“;

- prevederile art. 25 alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare “In cazul în care persoana cu handicap nu are rude ori 
persoane care să accepte tutela, instanţa judecătorească va putea numi ca tutore 
autoritatea administraţiei publice locale sau, după caz, persoana juridică privată 
care asigură protecţia şi îngrijirea persoanei cu handicap“,

- prevederile art. 14 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap “în sensul prevederilor art. 25 alin. (4) din lege, în cazul în care instanţa 
judecătorească numeşte ca tutore autoritatea administraţiei publice locale, aceasta 
are obligaţia de a desemna o persoană sau o comisie din aparatul de specialitate al 
primarului, respectiv din cadrul compartimentului cu atribuţii în domeniu, care să 
ducă la îndeplinire hotărârea instanţei judecătoreşti “,

Propunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 desemnarea Comisiei 
de Tutelă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 3, să ducă la îndeplinire în numele şi pentru Consiliul Local Sector 3, 
Sentinţa Civilă nr. 1174/2020 pronunţată de Judecătoria Cornetu.
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în  vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă 
transmitem propunerea de iniţiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului 
proiect:

1) Hotărâre privind desemnarea Comisiei de Tutelă din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, să ducă la 
îndeplinire în numele şi pentru Consiliul Local Sector 3, Sentinţa Civilă 
nr. 1174/2020 pronunţată de Judecătoria Cornetu.

Anexat vă transmitem documentele însoţitoare aferente:

Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Autoritate Tutelară 
Proiectul de hotărâre
Documentele care au stat la baza întocmirii proiectului

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


