MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 79/25.01.2016

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2016,
a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor
din România”
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;
Având în vedere :
- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă
Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011
– 2018;
- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr.
165/28.11.2013 şi H.C.L. Sector 6 nr. 174/11.12.2014 precum şi aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi
fundaţiilor;
- H.C.G.M.B. nr. 88/29.02.2008 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 6 prin
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţiea Copilului Sector 6 cu Asociaţia Fraţilor Marişti ai
Şcolilor din România, în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului privind funcţionarea
Centrului ,,Casa Sfântului Marcellin Champagnat” ;
- Prevederile art. 62 alin. (1) lit. c) şi cele ale art. 123 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale,
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea
unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează
unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2), lit. a), precum şi cele ale art. 81, alin. (2) lit. d), n) şi q)
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 derularea şi finanţarea în limita sumei de 1.079.401 lei din bugetul local al
Sectorului 6, în anul 2016, a proiectului „Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor
Marişti ai Şcolilor din România”, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. (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 Sectoruului 6.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

Nr.:
Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

RAPORT DE SPECIALITATE

Potrivit prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului aflat în
dificultate, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu
modificările şi completările ulterioare, care reglementează cadrul general de organizare, funcţionare şi
finanţare a sistemului naţional de asistenţă socială în România, H.G. nr. 1434/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, obiectul principal al activităţii de asistenţă socială
se îndeplineşte prin intervenţia statului, a administraţiilor locale şi a organizaţiilor societăţii civile.
Proiectul ,,Centrul de plasament Sf. Marcellin Champagnat”, este realizat în parteneriat cu
Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România cu scopul de a oferi protecţie copiilor aflaţi în
dificultate, într-o manieră cât mai apropiată de mediul familial. Serviciile sociale acordate de Centrul de
plasament vin în întâmpinarea nevoilor comunităţii şi oferă o şansă pentru dezvoltarea şi implementarea
serviciilor comunitare moderne integrate la nivelul comunităţii sectorului 6.
Menţionăm că serviciile de asistenţă socială de tip rezidenţial oferite de către Asociaţia Fraţilor
Marişti ai Şcolilor din România sunt de o deosebită importanţă pentru Sectorul 6, în situaţia în care
numărul de locuri din centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C. s-a redus semnificativ, spaţiile
alocate în trecut acestei activităţi fiind destinate extinderii gamei de servicii sociale în aşa fel încăt să fie
satisfăcute cât mai echilibrat nevoile de asistenţă socială ale populaţiei din sector. În prezent, Asociaţia
găzduieşte in Centrul de plasament 32 de copii din Sectorul 6, în 4 case de tip familial, pentru care sunt
oferite servicii de asistenţă medicală şi îngrijire, suport emoţional sau consiliere psihologică, sprijin
şcolar, socializare şi petrecere a timpului liber, reintegrare familială şi comunitară.
Ca urmare a celor prezentate mai sus şi în conformitate cu decizia Comisiei de evaluare şi
selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, supun spre aprobare Consiliului
Local al Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre.
Director general,
Marius Lăcătuş

EXPUNERE DE MOTIVE

Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România a fost înfiinţată în anul 2001 prin
Sentinţa Camerei de Consiliu de la data de 26.04.2001 a Judecătoriei Sectorului 1
Bucureşti.
Centrul „Sfântul Marcellin Champagnat” este un proiect al „Asociaţiei Fraţilor
Marişti ai Şcolilor din România”. Este un centru de tip rezidenţial pentru copii aflaţi în
dificultate. Centrul are 4 case, o capacitate totală de 32 locuri. Centrul a fost deschis în
vara anului 2006. Primirea copiilor în centru a fost făcută treptat. La început au fost
găzduiţi 6-8 copii în fiecare casă. Ideea era ca, copiii să se adapteze treptat la noile
condiţii, să se obişnuiască puţin câte puţin la noile case.
Aşadar, pe parcursul anilor s-a trecut de la un număr iniţial de 8 copii, la un număr
actual de 32.
Obiectivele generale care apar întotdeauna în programul educativ al centrului sunt:
• Reintegrarea în familie (în propria familie sau acolo unde este posibil) sau
plasamentul familial;
• Dobândirea autonomiei personale şi integrarea socio-profesională, în cazul
copiilor care rămân în programul centrului la vârsta de 18 ani.
Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 88/2008 prin care se aprobă cooperarea dintre
Consiliul Local Sector 6 şi Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România şi văzând
Raportul de Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre
privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2016, a
proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia
„Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”.

PRIMAR,
Rareş Şerban Mănescu

