
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                PROIECT CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                             AVIZEAZĂ S.T.: 700/01.11.2017                                    pentru legalitate                   Secretarul Sectorului 6,                                   Demirel Spiridon  HOTĂRÂRE pentru aprobarea “Procedurii privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pentru anul 2018”  Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; Având în vedere: - H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale; - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; - Prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; -     Referatul nr. D/22904/30.10.2017 al Biroului Relații O.N.G.; În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2)   lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  Consiliul Local al Sectorului 6, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă “Procedura privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pentru anul 2018”, conform Anexelor nr. 1 – 12, 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 Sectorului 6.  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                    pentru legalitate                                                                                                                       Secretarul Sectorului 6,                              Demirel Spiridon Nr.:                                                                                       Data:                                                                 



    RAPORT DE SPECIALITATE   Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 cu privire la regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, procedura pentru anul 2018 are ca scop stabilirea principiilor și a cadrului legal  pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, precum și căile de atac ale actului sau deciziei autorităților finanțatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă acordate din bugetul Consiliului Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. Obiectivul general este sprijinirea proiectelor de interes public în vederea stimulării contribuției sectorului non-profit la creșterea și încurajarea participării active a cetățenilor la viața comunității. Pentru anul 2018, domeniul eligibil pentru depunerea proiectelor este cel SOCIAL, cuprănzând următoarele activități :  A) pentru copii : - centre rezidențiale; - centre respiro; - centre de zi pentru prevenirea abandonului școlar, familial și a insituționalizării - servicii de îngrijire paliativă pentru copii cu dizabilități; - servicii socio-educative pentru prevenirea comportamentelor deviante; - servicii socio- educative pentru îngrijirea timpurie a copiilor cu vârste curpinse între 1-4 ani.  B) pentru persoanele cu dizabilități: - centre rezidențiale specializate de recuperare, reabilitare neuropsihomotorie; - centre rezidențiale de îngrijire și asistență; - centre respiro și de urgență;  - servicii sociale în comunitate pentru creșterea accesibilității – servicii de consiliere și suport pentru familii; - ateliere și centre de economie socială pentru integrarea profesională; - servicii de deprinderi de viată independentă pentru copiii / tinerii cu handicap pentru trecerea în sistemul de protecție a adultului (servicii specializate, activități ocupaționale, etc) - integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile; - locuințe protejate și asigurarea unor echipe mobile de asistență și îngrijire socio-medicală la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități; - cantine sociale.  C) pentru persoanele vârstnice: - servicii de îngrijire socio-medicale la domiciliu pentru persoanele dependente; - servicii de asigurare hrană, produse de curățenie; - cantine sociale.  D) pentru personalul din serviciile sociale: - programe de specializare și formare continuă a personalului din serviciile sociale pentru dezvoltarea competețelor; - activități de asistență tehnică și supervizare profesională. 



Solicitanții de finanțare nerambursabilă NU sunt eligibili dacă se află în oricare dintre următoarele situații: a) Nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, a contribuției pentru asigurările sociale de stat, precum și a impozitelor și taxelor locale ; b) Furnizează informații false în documentele prezentate; c) A comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a indeplinit obligațiile asumate printr-un contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens; d) Face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; e) Nu prezintă declarația pe propria răspundere din care să rezulte pentru solicitant faptul că nu mai are contractată nicio altă finanțare nerambursabilă din fonduri publice, pentru aceeași activitate nonprofit în decursul unui an fiscal; f) Consiliul Local sector 6, în calitate de autoritate finanțatoare are dreptul de a cere solicitanților prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea, precum și documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică/ culte religioase recunoscute conform legii. Proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor fondului anual aprobat de Consiliul Local al Sectorului 6, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local. Bugetul total al proiectului va fi exprimat în lei și va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă. Orice modificare între liniile bugetare se va face numai cu aprobarea finanțatorului, cu condiția ca aceste modificări să nu influențeze bugetul total al proiectului. Evaluarea proiectelor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face în sistem competitiv, potrivit criteriilor de acordare a finanțărilor nerambursabile și a punctajului stabilit, cu respectarea art. 28 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finațărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului al municipiului București prezentul proiect de hotărâre.   Director General  Gabriela Schmutzer                        



     EXPUNERE DE MOTIVE     Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în care se susţine necesitatea aprobării procedurii privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pentru anul 2018. Obiectivul general este sprijinirea proiectelor de interes public în vederea stimulării contribuției sectorului non-profit la creșterea și încurajarea participării active a cetățenilor la viața comunității. Ţinând cont de prevederile art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit.  n) din          Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre pentru aprobarea “Procedurii privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pentru anul 2018”.    PRIMAR,  Gabriel Mutu      


