
MUNICIPIUL BUCURE^TI PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Punct suplimentar

pe ordinea de n  a $edinfei ordinare 
din 26.02.2020

HOTARARE
privind aprobarea proiectului cu titlul 

“Cresterea calitdpi serviciilor publice p  sim plijicare administrativa”

§i a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului 
Operational Capacitate Administrativ# 2014-2020, Axa prioritara 2, Obiectiv Specific 2.1 - 
Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia public# local# ce optimizeaz# 

procesele orientate c#tre beneficiari in concordant# cu SCAP

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucure§ti,
ales in condipile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritaplor administrapei publice 

locale, pentru modificarea Legii administrapei publice locale nr.215/2001, precum p  pentru 
modificarea p  completarea Legii nr.393/2004privindStatutul aleplor locali, 

intrunit in $edin{# ordinara, azi 26.02.2020

Avand invedere:
- Referatul de aprobare nr. 281179/CP/25.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 280087/24.02.2020 al Direcfiei Strategii §i Programe de Dezvoltare 
Durabila;

- Adresa nr. 280107/24.02.2020 a Directiei Strategii §i Programe de Dezvoltare Durabila;
In conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare; 
O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiar# a instrumentelor structurale si utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile §i completarile ulterioare;

- Programului Operational Capacitate Administrativ# 2014-2020;
Ghidului solicitantului pentru Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, 
Axa prioritara 2 Administrate public# $i sistem judiciar accesibile §i transparente, Obiectiv 
Specific 2.1 - OS 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia public# 
local# ce optimizeaz# procesele orientate c#tre beneficiari in concordant# cu SCAP;

Luand in considerare:
- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante;
- Avizul Comisiei de administrate public# local#, juridic#, apararea ordinii publice $i respectarea 

drepturilor cetatenilor;
- Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protectia copilului, relafii cu sindicatele, 

ONG-uri, agent economici §i alte organizatii precum §i relatii cu mass-media;
in temeiul prevederilor art.139 alin. (1) §i art.166 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile ulterioare,

HOTARA$TE :

Art.l Se aprob# proiectul cu titlul “Cresterea calitdpi serviciilor publice p  simplijicare 
administrativa” §i a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului 
Operatonal Capacitate Administrativ# 2014-2020, Axa prioritar# 2 Administrate public# §i sistem 
judiciar accesibile $i transparente, Obiectiv Specific 2.1 - OS 2.1: Introducerea de sisteme §i standarde 
commie in administrata public# local# ce optimizeaz# procesele orientate c#tre beneficiari in 
concordant# cu SCAP, apelul de proiecte nr. POCA/662/2/l/(CP13/2019 regiunea mai dezvoltata) §i va 
fi implementat in parteneriat cu Directa General# de Asi stent# Social# §i Protectia Copilului Sector 3.

Art.2. Se aprob# valoarea total# a proiectului cu titlul “Creperea calitdpi serviciilor publice p  
simplijicare administrativa”, in cuantum de 2.949.799,28 lei (inclusiv TV A).



Art.3. Se aproba contribupa proprie in proiect a Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, 
reprezentand 2% din valoarea eligibilS, a proiectului, in cuantum de 58.996,00 lei reprezentand 
cofinanfarea proiectului cu titlul “Cresterea calitdpi serviciilor publice p  simplijicare administrativa’'.

Art.4. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului 
cu titlul “Creperea calitdpi serviciilor publice p  simplijicare administrativa”, pentru implementarea 
proiectului in condilii optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti.

Art.5. Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului in 
condijiile rambursarii/ decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6 Primarul Sectorului 3, prin Direcjia Strategii §i Programe de Dezvoltare Durabila, §i 
Direc|ia Generali de Asistenfa Sociala ?i Protectia Copilului Sector 3, vor lua masurile de ducere la 
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul 

"Crefterea calitdpi serviciilor publice ?i sim plificare adm inistrated"
$i a cheltuielilor legate de proiect, Tn vederea finantarii acestuia Tn cadrul Programului Operational 

Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa prioritarS 2, Obiectiv Specific 2.1 -  
Introducerea de sisteme $i standarde comune Tn administratia publica locals ce optimizeazS 

procesele orientate catre beneficiari Tn concordanta cu SCAP

SECTOR 3

CABINET PRIM AFT

N r.........

Data..

2S im
io . 02.ZQ2o I

Proiectul cu titlul "Cre$terea calitdpi serviciilor publice ft simplificare administrativa" ce face 
parte din Axa prioritara 2 Administratie publica $i sistem judiciar accesibile $i transparente, Obiectiv 
Specific 2.1 - OS 2.1: Introducerea de sisteme $i standarde comune Tn administratia publica locala ce 
optimizeaza procesele orientate catre beneficiari Tn concordanta cu SCAP, apelul de proiecte nr. 
POCA/662/2/l/(CP13/2019 regiunea mai dezvoltata), vizeaza consolidarea capacitatii institutionale $i 
eficientizarea activitatii la nivelul Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti Tn ceea ce prive$te 
componentele partajate pe care institutia le exercita alaturi de celelalte entrtafi publice sau private Tn 
domeniul asistentei sociale, prin implementarea de masuri menite sa ajute la standartizarea 
activitatilor specifice acestui domeniu de activitate, la interoperabilizarea sistemelor$i interconectarea 
cu ceilalti actori cu atributii de asistenta sociala, atat din perspectiva back-office, cat si din perspectiva 
front office.

Implementarea masurilor va duce la Tmbunatatirea calitatii actului administrativ Tn Sectorul 3 al 
Municipiului Bucuresti, prin:

•Cre$terea transparentei, eticii $i integritatii la nivelul autoritatilor jt institutiilor publice;
•Tmbunatatirea procesului decizional, a planificarii strategice $i execufiei bugetare la nivelul 

institutiei, conform documentului Ghid pentru planificarea $i fundamentarea procesului 
decizional din administratia publica locala -  octombrie 2018;

• Identificarea $i implementarea de masuri de simplificare pentru cetateni Tn corespondents cu 
Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor;

•Tmbunatatirea accesului $i a calitatii serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin 
asigurarea unei transparente $i integritati sporite la nivelul acestuia;

•Sustinerea unui management performant la nivelul autoritatilor §i institutiilor publice. 
Continuand demersul initiat Tn Programul Operational Regional 2007-2013, Programul 

Operational Regional 2014-2020 $i Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 Tn 
vederea depunerii $i obtinerii finantarii pentru un numar cat mai mare de proiecte, este necesara 
aprobarea proiectului cu titlul “Cre$terea calitdpi serviciilor publice §i simplificare administrative", ce 
cuprinde urmatoarele cheltuieli:

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Primaria Sectorului 3 tn conformitate cu Reguiamentul Uniunii Europene 2016/679 in scnpul tndeplinirii 
atributiilor legale. Datele pot fi dezviluile unor ter|i tn haza unui temei legal justiflcat. V9 putefi exercita drepturile prevazute tn Reguiamentul UE 2016/679, 
printr-o ccrere serisd, semnatS $i datata trailsmisa pe adresa Primariei Sector 3.
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>  valoarea totala a proiectului Tn cuantum de 2.949.799,28 lei (inclusiv TVA).
>  contributia proprie Tn proiect a Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, reprezentand achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat $i contributia de 2% din valoarea efigibila a 
proiectului, Tn cuantum de 58.996,00 lei reprezentand cofinantarea proiectului cu titlul

>  sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului cu 
titlul „Cre$terea calitatii serviciilor publice $i simplificare administrativa", pentru implementarea 
proiectului Tn conditii optime.

Avand Tn vedere cele prezentate $i t'nand seama de raportul de specialitate nr. 
280087/24.02.2020 al Directiei Strategii $i Programe de Dezvoltare Durabila, am initiat prezentul 
proiect de hotarare, pe care Tl supun aprobarii Consiliului Local al Sectorului 3.

HCre$terea calitatii serviciilor publice $i simplificare administrativa".
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OIRECJIA STRATEGII SI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA
p r i m A r i a

SECTORULUI -C
BU CU REST

Wvjw.prima1ie 3.cx1
TELEFON (004 031) 318 ©3 23 - aS FAX (004 021) 31B 03 04 E-MAIL strategii®*primari43.ro 

Calea Dudepbi nr, 191, Sector 3, 031064, 6ucure$tf

Nr.m reg: 280087/24,02.2020

R A P O R T  DE  S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul “Cre?terea calitatii serviciilor 
publice §i simplificare administrativa” §i a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantarii 

acestuia in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa 
prioritara 2, Obiectiv Specific 2.1 - Introducerea de sisteme $i standarde comune in 
administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in

concordanta cu SCAP

Proiectul cu titlul “Cre§terea calitatii serviciilor publice §i simplificare 
administrativa” ce face parte din Axa prioritara 2 Admimstrajie publics §i sistem judiciar 
accesibile $i transparente, Obiectiv Specific 2.1 - OS 2.1: Introducerea de sisteme §i standarde 
comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in 
concordanta cu SCAP, apelul de proiecte nr. POCA/662/2/l/(CP13/2019 regiunea mai 
dezvoltata), vizeaza consolidarea capacitatii institutionale si eficientizarea activitatii la nivelul 
Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti in ceea ce priveste componentele partajate pe care 
institutia le exercita alaturi de celelalte entitaji publice sau private in domeniul asistentei 
sociale, prin implementarea de masuri menite sa ajute la standartizarea activitatilor specifice 
acestui domeniu de activitate, la interoperabilizarea sistemelor si interconectarea cu ceilalfi 
actori cu atributii de asistenfa sociala, atat din perspectiva back-office, cat si din perspectiva 
front office.

Implementarea mSsurilor va duce la imbunat&tirea calitatii actului administrativ in 
Sectorul 3 al Municipiului Bucure§ti, prin:

• Cre§terea transparentei, eticii ?i integritatii la nivelul autoritatilor §i institutiilor 
publice;

® tmbunatatirea procesului decizional, a planificarii strategice §i executiei bugetare la 
nivelul institutiei, conform documentului Ghid pentru planificarea §i fundamentarea 
procesului decizional din administratia publica locala -  octombrie 2018;

• ldentificarea ?i implementarea de masuri de simplificare pentru cetateni in 
corespondents cu Planul integral pentru simplificarea procedurilor administrative 
aplicabile cetatenilor;
A

• Imbunatatirea accesului §i a calitatii serviciilor ftunizate de sistemul judiciar, inclusiv 
prin asigurarea nnei transparente §i integritati sporite la nivelul acestuia;
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• Sustinerea unui management performant la nivelul autoritatilor $i institutiilor publice.

Continuand demersul initiat in Programul Operational Regional 2007-2013, Programul 
Operational Regional 2014-2020 §i Programul Operational Capacitate Administrativa 2014- 
2020 in vederea depunerii §i obtinerii finantarii pentru un numar cat mai mare de proiecte, 
este necesara aprobarea proiectului cu titlul “Cre§terea calitatii serviciilor publice §i 
simplificare administrativa”, ce cuprinde urmatoarele cheltuieli:

1. valoarea totala a proiectului cu titlul „Cre§terea calitatii serviciilor publice §i 
simplificare administrativa”, in cuantum de 2.949.799,28 (inclusiv TV A).
2. contributia proprie in proiect a Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, reprezentand 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat §i contributia de 2% din valoarea 
eligibila a proiectului, in cuantum de 58.996,00 lei reprezentand cofinantarea proiectului cu 
titlul „Cre§terea calitatii serviciilor publice ?i simplificare administrativa”.
3. sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii 
proiectului cu titlul „Cre?terea calitatii serviciilor publice §i simplificare administrativa”, 
pentru implementarea proiectului in conditii optime.

Consideram ca este necesara adoptarea hotSrarii privind aprobarea proiectului cu titlul 
„Cresterea calitatii serviciilor publice §i simplificare administrativa” §i a cheltuielilor 
legate de proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul cererii de proiecte 
POCA/662/2/l/(CP13/2019 regiunea mai dezvoltata), Obiectiv Specific 2.1 - OS 2.1: 
Introducerea de sisteme §i standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza 
procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP, astfel asigurandu-se toate 
resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile rambursarii/ decontarii 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

DIRECTIA DE STRATEGII SI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILA
DIRECTOR E^ECUTIV 
NICOLETA

Intocrait, 
Diana Mano]
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Calea Dudejti nr. 191, sector 3, 
031084 Bucure^ti 

www.prlrmH43.ro

telefon {004 021) 318 03 23 -  28 
fax (004021) 318.03.04 

e-mail strategii@primarie3.r0

Nr.inreg: 280107/24.02.2020

CATRE,

CABINET PRIMAR

In vederea supuneni spre aprobarea Consilinlni Local Sector 3, vS transmitem 

propunerea de inijiere de catre Primarul Sectorului 3 a proiectului “Cre§terea calitajii 

serviciilor publice §i simplificare administrativa” §i a cheltuielilor aferente acestora, in 

vederea depunerii spre finanjare §i rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile 

prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.

Anexat, va transmitem urmatoarele documente:

-Raportul de specialitate intocmit de Direcjia de Strategii §i Programe de Dezvoltare Durabila 

-Referatul de aprobare 

-Proiectul de hotarare

Directia Strategii §i Progri e^e-Dezvoltare Durabila

l
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