MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 556/24.08. 2016

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Spiridon Demirel

HOTĂRÂRE
privind consilierea vocaţională şi reinserţia socială a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă
socială din bugetul local al sectorului 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 raportul comisiei de specialitate nr. 5 a 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;
- 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;
- Prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) lit. m), art. 5 alin. (7) şi art. 9 din Legea nr. 292/2011 a
asistenţei sociale;
- 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. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 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. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Persoanele rezidente în Sectorul 6 care au capacitate de muncă şi nu sunt încadrate pe
piaţa muncii, pot primi beneficii de asistenţă socială din bugetul Consiliului Local al Sectorului 6, în
următoarele condiţii:
- se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în
vederea consilierii vocaţionale şi a reinserţiei sociale;
- fac dovada participării la evenimentele organizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului în vederea reinserţiei sociale;

- efectuează activităţi în folosul comunităţii locale a Sectorului 6, activităţi care sunt coordonate
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.
Art. 2. Hotărârile de acordare a beneficiilor de asistenţă socială din bugetul Consiliului Local
al Sectorului 6, respectiv H.C.L. Sector 6 nr. 56/25.02.2016, H.C.L. Sector 6 nr. 52/25.02.2016,
H.C.L. Sector 6 nr. 114/24.09.2015, H.C.L. Sector 6 nr. 65/25.02.2016, H.C.L. Sector 6 nr. 183/2002,
H.C.L. Sector 6 nr. 9/30.01.2014, H.C.L. Sector 6 nr. 64/25.02.2016, vor fi aplicate cu respectarea
condiţiilor de la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Situaţia persoanelor rezidente în Sectorul 6 care primesc beneficii sociale începând cu o
dată anterioară prezentei hotărâri, va fi reevaluată în termen de 3 luni, în conformitate cu Anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. (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:

RAPORT DE SPECIALITATE

Conform monitorizării situaţiei cazurilor sociale intrate în evidenţa Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, intervenţia pentru prevenirea, limitarea sau înlaturarea
efectelor temporare ori permanente ale situatiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala
a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor, survine de cele mai multe ori pe fondul unor lipsuri
materiale si financiare.
Acordarea unor prestații financiare sau materiale în regim excepţional poate contribui, prin
corelare cu oferirea altor servicii de asistenţă socială de specialitate, la soluţionarea eficientă a situaţiilor
de risc. Acestea urmăresc îndeplinirea principiilor cuprinse în Strategia de dezvoltare şi performanţă
administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011
– 2018.
Cu timpul, prestaţiile sociale s-au diversificat şi au înregistrat o importantă creştere cantitativă,
fară să atingă însă întotdeauna rezultatele aşteptate. Astfel, din cauza nivelelor necorelate şi insuficiente,
prestaţiile nu reprezentau un mijloc real de combatere sau prevenire a riscului de excluziune.
Odată cu adoptarea Legii asistenţei sociale (Legea nr.292/2011), care a creat cadrul legal şi
instituţional unitar şi coordonat prin care se stabilesc principiile şi regulile generale de acordare a
măsurilor de asistenţă socială, precum şi criteriile de organizare şi funcţionare a sistemului, în vederea
asigurării condiţiilor adecvate pentru elaborarea şi implementarea politicilor publice sectoriale din
domeniul asistenţei sociale, procesul de incluziune socială a fost definit ca ”ansamblul de măsuri şi
acţiuni multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, educaţiei,
sănătăţii, informării-comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii, destinate combaterii
excluziunii sociale şi asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale,
culturale şi politice ale societăţii”.
Reglementările cuprinse în noua lege urmăresc să eficentizeze sistemul de asistenţă socială prin
creşterea eficacităţii măsurilor din domeniu adresate tuturor categoriilor de persoane vulnerabile şi să
activizeze persoana, implicând-o în programul propriu de recuperare/reabilitare/reinserţie socială.
Astfel, prin prezentul proiect se urmăreşte atât o alocare eficientă a fondurilor de la bugetul
local, cât şi o activizare şi o responsabilizare mai mare a categoriilor de persoane care primesc beneficii
de asistenţă socială acordate de la bugetul local, în vederea asigurării independenţei acestora.
Faţă de cele prezentate, propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect
de hotărâre privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială din bugetul Consiliului Local Sector 6,
pentru persoanele rezidente în Sectorul 6 care au capacitate de muncă şi nu sunt încadrate pe piaţa
muncii

Director General,
Marius Lăcătuş

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Raportul de Specialitate întocmit de Directorul General al Direcţiei
Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se susţine o alocare
eficientă a fondurilor de la bugetul local, cât şi o activizare şi o responsabilizare mai
mare a categoriilor de persoane care primesc beneficii de asistenţă socială acordate din
bugetul local, în vederea asigurării independenţei acestora prin evaluarea, orientarea şi
consilierea persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială, dezvoltarea
capacităţii decizionale a acestora, precum şi creşterea gradului de reinserţie socială.
Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale
privind valori şi principii generale în consens cu noul mers al politicilor sociale care
urmăresc responsabilizarea beneficiarilor, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului
Local Sector 6 proiectul de hotărâre privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială
din bugetul Consiliului Local Sector 6, persoanele rezidente în Sectorul 6 care au
capacitate de muncă şi nu sunt încadrate pe piaţa muncii.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

