MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Nr.: 339/12.05.2016

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de Parteneriat ce se va încheia între Direcția Generală de Asistență
și Protecția Copilului cu Asociația Diaconia-Filiala Sector 6 în vederea realizării în comun
a proiectului ”Banca Locală de Alimente Sector 6”
Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Ţinând seama de:
- H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 3 alin. (2), ale art. 5 lit. a), f), h) şi m) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
- Strategia Europa 2020 adoptată în cadrul Consiliului European din data de 17.06.2010 – obiectivul
reducerea sărăciei;
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.C.L. Sector 6 nr. 91/18.06.2015 privind aprobarea demarării procedurii de înființare a structurii ”Banca
Locală de Alimente Sector 6”;
- H.C.G.M.B. nr. 37/29.02.2016 privind aprobarea cooperării Consiliului Local Sector 6 prin Direcția
Generală de Asistență și Protecția Copilului cu Asociația Diaconia-Filiala Sector 6 în vederea implementării
proiectului ”Banca Locală de Alimente Sector 6”;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. h) şi n) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Acordul de Parteneriat ce se va încheia între Direcția Generală de Asistență și
Protecția Copilului cu Asociația Diaconia-Filiala Sector 6 în vederea realizării în comun a proiectului
”Banca Locală de Alimente Sector 6”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 să semneze Acordul de Parteneriat ce se va încheia între Direcția Generală de Asistență și
Protecția Copilului cu Asociația Diaconia-Filiala Sector 6 în vederea realizării în comun a proiectului
”Banca Locală de Alimente Sector 6”.
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija
Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Spiridon Demirel

Nr.:
Data:
1

RAPORT DE SPECIALITATE
Respectarea drepturilor omului este o valoare fundamentală împărtăşită de toate societăţile
democratice, iar asigurarea bunăstării cetăţenilor reprezintă astăzi un obiectiv la nivelul Uniunii Europene.
Din sfera politicilor guvernamentale, politicile sociale includ toate serviciile sociale ce contribuie la
creşterea bunăstării cetăţenilor dintr-o ţară.
România se înscrie în Strategia 2020 în domeniul luptei împotriva sărăciei şi excluziunii. La capitolul
promovarea incluziunii sociale, în special prin reducerea sărăciei, Romania şi-a propus reducerea cu 580.000
a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.
În conformitate cu Recomandările specifice de ţară, în eforturile României de a reduce sărăcia, ţara
noastră va creşte eficienţa şi eficacitatea transferurilor sociale, în special pentru copii şi va continua
reformele de asistenţă socială, întărind în acelaşi timp legăturile cu măsurile de activare. România va creşte
frecvenţa şcolară şi va reduce abandonul şcolar printr-o abordare partenerială şi un mecanism robust de
monitorizare.
Conform Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, care reglementează cadrul general de organizare,
funcţionare şi finanţare a sistemului naţional de asistenţă socială în România, sunt prevăzute măsuri şi
acţiuni prin care administraţia publică locală intervine pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor
temporare sau permanente care pot genera excluderea sau marginalizarea sau excluziunea socială a
persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.
Actul normativ sus menţionat, coroborat, cu dispoziţiile H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi
Regulamentul-cadru de organizare si funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, prin care obiectul principal al activităţii de asistenţă socială se îndeplineşte prin intervenţia
statului, a administraţiilor locale şi a organizaţiilor societăţii civile, asigură cadrul legal necesar dezvoltării
parteneriatelor public private din domeniul protecţiei sociale.
Din această perspectivă Banca Locală de Alimente Sector 6 reprezintă o soluţie imediată de
ajutorare a persoanelor fără venituri sau cu venituri foarte mici. Proiectul Banca Locală de Alimente Sector
6, numit în continuare BLAS 6 este un proiect operaţional care sprijină distribuirea de alimente şi asistenţă
materială de bază pentru persoanele cele mai defavorizate de la nivelul Sectorului 6. Alimentele reprezintă
una dintre formele cele mai importante de sprijin pentru oamenii foarte săraci. Necesitatea de a satisface
nevoile nutriţíonale este o necesitate fiziologică, primară. Rolul BLAS6

este de a spori securitatea

alimentară a celor mai dezavantajate persoane, de a asigura o sursă stabilă de alimente pentru populaţia ţintă.
Totodată, BLAS6 va contribui la incluziunea socială a acestora, precum şi la îmbunătăţirea direcţionării
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către persoanele nevoiaşe.
BLAS 6 este o structura interfuncţionala şi complementară sistemului de servicii şi proiecte sociale
ale DGASPC Sector 6 furnizat/realizat în colaborare cu Asociaţia Diaconia – Filiala Sector 6, care are ca
obiective furnizarea de servicii sociale şi socio-medicale, desfăşurarea altor activităţi care pot contribui la
atingerea scopului caritabil propus conform statutului.
Implicarea Bisericii în viaţa socială a comunităţilor este un fapt real confirmat de aceasta prin
acţiunile şi activităţile desfăşurate de-a lungul timpului. Biserica locală, împreună cu organizaţiile din raza ei
de acţiune, poate susţine în mod pozitiv împlinirea nevoilor din comunitate. Biserica poate aduce împreună
oamenii din aria ei de influenţă pentru a discuta planuri şi strategii pentru schimbarea unor situaţii
problematice din cadrul comunităţii. Biserica elaborează programe pentru îmbunătăţirea organizării
comunităţii, organizează activităţi de curăţenie a cartierului sau zonei, organizează centre vocaţionale pentru
tinerii din comunitate.
Unul din avantajele unui asemenea parteneriat în domeniul social, între administraţia locală şi
biserică, este acela că oferă o mai bună acoperire a nevoilor de servicii sociale ale comunităţii. Biserica
cunoaşte bine nevoile şi poate propune mai uşor serviciile care să le vină în ajutor.Printr-un parteneriat creşte
calitatea serviciilor oferite. Toate instituţiile implicate în parteneriat contribuie cu expertiză complementară
şi resurse financiare, ajutând la îmbunătăţirea serviciului oferit. Un astfel de parteneriat aduce noutate,
expertiză,

complementaritate

sarcinilor.

Complementaritatea

în

furnizarea

serviciilor

înseamnă

sustenabilitate pe termen lung, inovaţie, expertiză, creativitate, flexibilitate.
Obiectivul general al proiectului îl constituie ajutorarea persoanelor fără venituri sau cu venituri
foarte mici care se află în risc de marginalizare sau excluziune socială prin oferirea de suport alimentar şi
intoducerea în sistemul de servicii sociale românesc a conceptului de BANCĂ LOCALĂ DE ALIMENTE
Sector 6.
Prin introducerea noului serviciu creat în organigrama Consiliul Local prin intermediul D.G.A.S.P.C.
sector 6, acesta îşi asumă o parte din susţinerea financiară. Alocarea bugetară va fi realizată anual specific
pe fiecare capitol bugetar pentru a se asigura cheltuielile necesare desfăşurării activităţii în ceea ce priveşte
resursa umană, cheltuielile de întreţinere, etc.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, vă supunem spre
aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Director General,
Marius Lăcătuş
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EXPUNERE DE MOTIVE

Văzând Raportul de specialitate întocmit de către directorul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 prin care se susţine încheierea Acordului de
Parteneriat ce se va încheia între Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului cu
Asociația Diaconia-Filiala Sector 6 în vederea realizării în comun a proiectului ”Banca
Locală de Alimente Sector 6”.
Proiectul propune o paradigma modernă de satisfacere a nevoilor de bază ale
persoanelor dezavantajate şi se adresează persoanelor vulnerabile care au domiciliul legal pe
raza administrativ teritorială a sectorului 6 şi vizează intervenţia pentru prevenirea, limitarea
sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera
marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor,
prin oferirea de suport alimentar. Obiectivul general al proiectului este ajutorarea persoanelor
fără venituri sau cu venituri foarte mici care se află în risc de marginalizare sau excluziunea
socială prin oferirea de suport alimentar şi introducerea în sistemul de servicii sociale
românesc a conceptului de BANCĂ LOCALĂ DE ALIMENTE Sector 6 (B.L.A.S. 6).
Având în vedere cele mai sus-menţionate, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului
Local Sector 6 proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat ce se va
încheia între Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului cu Asociația DiaconiaFiliala Sector 6 în vederea realizării în comun a proiectului ”Banca Locală de Alimente
Sector 6”.

PRIMAR,
Rareş Şerban Mănescu
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