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Cltre: Inspectoratul $colar al Municipiului Bucureqti - Sector 6

E-mail: ismb6@ismb6.edu.ro, ismb6@yahoo.com

Prin prezenta vI facem cunoscuti Hotirdrea Consiliul General al Municipiului Bucureqti

nr.48212018 privind acordarea unui sprijin financiar pentru prevenirea abandonului scolar in

Municipiul Bucureqti.

Astfel, Primdria Municipiului Bucuregti prin Direc{ia GeneralS de Asistenli Sociall a

Municipiului Bucureqti deruleaza proiectul "Sprijin financiar pentru prevenirea abandonului

qcolar in Municipiul Bucuregti" pe tot parcursul anului gcolar, in perioada 7 septembrie 2018 -
28 iunie 2019.

Programul constf, in acordarea, sub form[ de decont, a sumei de 450 lei, o dati pe an qcolar,

pentru copiii cu varsta cuprinsl intre 6 gi 14 ani, care frecventeazl cursurile unitdlilor gcolare

aflate pe raza teritorial-administrativd a Municipiului Bucureqti.

Pentru a putea veni in sprijinul beneficiarilor acestui proiect intr-un mod cdt mai direct vi
adresdm rugimintea de a face cunoscute prevederile acestei hotdrdri si condiliile de acordare a

acestui sprijin in unitalile de invalimdnt din subordinea Inspectoratului $colar al Sectorului 6.

Pentru informafii suplimentare puteli accesa site-ul www.dgas.ro , secfiunea Rechizite $colare
sau ne putefi contacta prin e-mail la adresa rechizite.;colare(@dgas.ro sau la numdrul de telefon

021.314.23.15.

Vi ataE[m Hotirdrea Consiliului General al Municipiului Bucureqti nr.482l2018 privind

acordarea unui sprijin financiar pentru prevenirea abandonului gcolar in Municipiul Bucuresti.
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cArRE,

DIRECTTA GEI{ERALA DE ASISTENTA SOCIALA A NTUXICIPIULUI
BUCURE$TI

Vi transmitem alSturat, in copie, Hotirlrile Consiliului Ceneral al municipiului

Bucuregti nr. 492.4S3.490514-516.564/2018, adoptate de Consiliul Ceneral al

municipiului Bucuregti in sedinla din ziua de 23.08.2018, astfel cum au fost transmise

cu adresa Cabinet Secretar General nr. 340?1 6/03.09.20 I 8.
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HOTANANE
privind acordarea unui sprijin financiar pentru prevenirea abandonului scolar in

Municipiul Bucuregti '

Avdnd in vedere expunerea de motive a Primarului General al
Municipiului Bucuregti gi raportul de specialitate comun al Direcliei Generale
lnvestilii 9i Direcliei Generale de Asistenli Sociali nr. 4353/1o"Oa.iOf e;

Vizdnd raportul Comisiei sinitate gi protec[ie sociali nr. 4gt22.6g,201a,
raportul comisiei economice, buget, finan{e nr. lg1tzz.as.2o1g, raportui
Comisiei invf;ldrnint, tineret, sport..gi educalie civici nr. 1O1ZZ.A;S.ZSIA gi
raportul Comisiei juridice gi de disciplini nr. 500/22.08.Z}fi din cadrul
Consiliului General al Municipiului Bucuregti;

in conformitate cu prevederile:
- art. 15 alin. (3), art. 16 arin. (s), art.65, art.66 gi art.6g din Legea

asistenlei sociale nr. 292t2011, cu modificdiile gi complet{rile
ulterioare;

- Legii nr.27212004 privind proteclia gi promovarea drepturilor copilului,
republicat5, cu modificirile 9i completrrile ulterioare;- Legii nr. 11612002 privind prevenirea 9i combaterea marginalizf,rii
sociale, cu rnodificdrile si completirile ulterioare;- Strategia privind reducerea pirfrsirii timpurii a gcolii in Rom6nia -aprobati prin Hotirirea de Guvern nr. 417t2015, cu modificirile si

^ completirile ulterioare; '

ln temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 gi art. 45
alin' (2) din Legea nr. 21512001 privind administralia publici locali, republicati,
cu modificirile gi completirile ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI

HOrAnAgrE:

t

Art.1 Se aprobi acordarea unui sprijin financiar pentru prevenirea
abandonului gcolar in Municipiul Bucu regti , in cuantum de 450 lei - o data pe an
gcolar, sub formi de decont, pentru copii cu virsta cuprinsi intre 0 - 14 ani.

Art.2 Sumele vor fi acordate de citre Direclia GeneralS de Asisten[6
Sociali a Municipiului Bucu regti, conform Regulamentului previzut in anexa,
care face parte integranti din prezenta hotirire

c

{,"

,{

B{ul Regina €lisabeta nr. 47, cod pogtal 0so013, $octor E gucuregti, Rom6nia; tel.: otl 3oB

!y



I
Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General

al Municipiului Bucuregti 9i Direcfia Generali de Asistenli Sociali a
Municipiului Bucuregti vor aduce la Tndeplinire prevederile prezentei hotf,rtri.

Aceasti hotirire a fost adoptati in gedinla ordinari a Consiliului General
al Municipiului Bucuregti din data de 23,08.2018.

PRE$EDTNTE DE $EDtNTA, SEC GENERAL
AL MUNICIPI

Claudiu \1$

{

Bucuregti, 23.08.2018
Nr. 482
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ANEXA LA HCGMB. NR.

REGULAME:{T DE A SPzuJINULUI FINANCIAR PENTRU
OLAR IN MUNICIPIUL BUCT]RESTIPRf,VENIREA ABANDONULU SC

I.Tipul de beneficiari

Beneficiarii prezentului regulament sunt p{rin}iilpirintete lreprezentantii legali ai copiilor cu
v6rsta cuprins& intre 6 gi 14 ani, incadra{i intr-o formi de invalam6nt publici sau privat6, cu
domiciliu stabil in Bucuregti de cel pulin 6 luni sau reqedinla de cel pufin 6 luni pe raza
administrativ-teritCIriala a Municipiului Bucuregti, Ia data depunerii cererii.

II. Depunerea cererii 6i documentele obligatorii

Cererea privind acordarea sprijinului financiar qi documentele obligatorii se transmit doar prin
poqtn la adresa Strada Constantin Mille nr. I 0, cod postal 0 I 0 I 41 sector l, Bucuresti.

Actele necesare suilt:

cerere tip ( modelultip se poate descirca de pe site-ul D"C.A.S.M.B).
cerlificatul de nagtere al copilului, copie (pentru copiii cu vdrsta de pdn6 in l4 ani).
buletinul copilului, copie, emis pe raza adminisrativ-teritoriali, a municipiului BucureEi
(pentru copiii care au implinit 14 ani).
actele de identitate al ambilor pirinfi. cu domiciliu stabil in Bucureqti de cel pufin 6 luni
sau reqedinla de cel pulin 6 luni, la data depuneriicererii, copie (fata/verso in cazul vizei
de resedinta). in cazul parintilor divortati, se depune copia hotararii de dirrort, din care sa
reiasa parintele caruia ii este inmedintat minorul.
adeverinfi emisI de unitatea de inv&]imint din care si reiasi incadrarea intr-o form6 de
invafimdnt publici sau privati de pe raza administrariv-teritoriali a municipiului
Bucuregti - original.
decizie tutore qi act de identitate tutore (copie) - unde e cazul.
certificat emis de DITL de sector prin care se atestl lipsa datoriilor faf[ de bugetul local
pentru ambii parinti.

adeverinfi de venit a ambilor p[rin1i, din care sl reiasi veniturile lunare ale ambilor
pirinfi, in calculul privind stabilirea venitului pe membru de familie se ia in considerare
atdt veniturile ambilor pdrinli cAt qi cele ale copiilor ( alocatii/burselindemnizatii etc).
dovada plilii (factur6 qi dovada achitarii pentru facturi sau bon fiscal gtampilat), inrr-un
format care permite citirea conlinutului qi care sI ateste achizi{ionarea de: cdr{i, papet6rie

;i reehizite pentru copii. Dovada plnlii trebuie sa contin[: denumire produs, cantitate
pentru fiecare produs, valoare, in original. Documentele prezentate pentru decontare vor
con{ine doar produse care &c obiectul prezentului sprijin financiar..
extras de cont pe numele reprezentantului legal al
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Venitul pe membru de familie sd fie lei.
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Se acord8 pentru copiii cu vdrsta cuprinsa intre 6 gi l4 ani, care frecven teaza a forma de

invatamant.

Ambii parinli s[ aibi CI cu domiciliu stabil in Bucureqti de cel pulin 6 luni sau reqedin{a

de cel pufin 6 luni pe raza administrariv-reritorialE a municipiului Bucuregi.

s-a transmis dosar cu toate actele doveditoare men{ionate anterior.

Se acordi sub rezerva achitlrii de c[tre beneficiar a obligaliilor de plat6 falh de bugetul

local.

Se acorda doar dactr produsele achizitionate sunt: c6di, papetirie qi rechizite pentru copii

conform listei care va fi publicata pe site-ul D.G.A.S.M.B.

Sprijinul financiar nu se acorda pentru copiii aflati in plasament la asistentul maternal

profesionist.

Pirintele/reprezentantul legal trebuie transmiH dovada pld$i ?n original (facturi gi dovada
achitarii pentru factur6, bon fiscal gtampilat).

Dovada pl6{ii {factur[ gi dovada achitarii pentu factur5, bon fiscal gtampilat), trebuie s6

provin[ de la furnizori autoriza{i ale cdror documente sa fie intocmite in conformitate cu

prevederile din codul fiscal.

Ambii pirinXi de{in cetfienie romdn6.

Stimulentul se acordE doar prin virament bancar.

Nu b*neficiae[ de prevederile prezentului r*gulament percoanele care:

- nu se incadreazi in criteriile de eligibilitate stabilite de prezentul Regulament ( nu au Cl
cu domiciliu stabil in Bucureqti de cel putin 6 luni sau vizi de reqedinfa emisl de cel

pufin 6 luni pe raza administrativ-teritoriali a municipiului Bucureqti la momentul

depunerii cererii).

- unitatea de invl{imdnt public& sau privati frecventat[ de copil nu se afl5 raza

administrativ-teritoriald a municipiului Bucuregti

- au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile gi/sau

lizibile.

- dovada pln$i (facturf, gi dovada achitarii pentu facturd, bon fiscal qtampilat), nu provine

de la furnizori autorizafi ale c6ror documente s6 fie intocmite in cu

prevederile din codul fiscal

inregistreazd datorii fafE de local.
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Produsele care pot fi achizifionate cu fina

t' Ca4i pentru copii care ajut& ia cre$terea Ei dezvoltarea corespunzatoare a copiilor, carfi care

fac parte din lectura obligatorie impusE de qcoal[, manuale pcolare, culegeri, carfi de colorat,
carfi cu poveqti, ci(i audio, litere qi scriere, matematici qi logicE, qtiinla Ei via|6, educalie
medicali, educalie civicl gi etici.

7, Rechizite 5i papet[rie pentru copii: instrumente de scris qi corectura, articole din hirtie, caiere

ii coperfi, adezivi qi tliere, obiecte pentru picturi, obiecte pentru desen, produse pentru

depozitars obiecre qcolare ( penare, ghiozdane) gi multe alte articole scolare.

Etapele analiz[rii dosarului

Beneficiarii prezentului Regulament vor transmite cererea si documentele necesare doar prin
poqti, la sediul Direc{iei Cenerale de Asistenll Sociala a Municipiului Bucuregti din Strada
Constantin Mille nr. 10, sector L

Reprezentanlii D.G.A.S.M.B. vor inregistra doar cererile care sunt insclite de toate documentele
justi fi cative, vor veri fi ca integritatea gi varab i r itatea informa{i i lor.

Sprijinul financiar va fi virat in contul beneficiarului la finalul lunii urm6toare depunerii cererii,
pentru cererile care au data postei pana pe data de 15 ale lunii si pana Ia finalul celei de a doua
luni de la depunere pentru cererile care au data postei dupa data de I 5 ale lunii.

Sprijinul finnciar se acorda pentru produsele achizitionate incepand cu data aprobarii Hotararii
Consiliului Ceneral al Municipiului Bucuresti. Cererile vor fi inregistrate si procesate incepand
cua15.azideladataaprobariiHotarariiConsiIiuluiGeneralalMunicipiuluiBucuresti.
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