
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                     PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                           AVIZEAZĂ 
S.T.: 803/18.12.2017                                     pentru legalitate 
                   Secretarul Sectorului 6, 
                                   Demirel Spiridon 

                                                                                 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea derulării în anul 2018 a proiectului ”Servicii de salinoterapie la nivelul 

sectorului 6”, desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
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 nr. 1 și nr. 5 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; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   
- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 
- Prevederile art. 132 lit. g) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Prevederile art. 19 lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 6 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Referatul cu nr. D/25465/05.12.2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6 ; 

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,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă derularea proiectului ”Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, 
desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 
conform Anexei, care face 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 

 

 În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, consiliul local potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, asigură cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru 

protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor 

persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

 În subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

funcţionează trei saline artificiale amenajate în cadrul unităților sociale aflate în subordinea 

D.G.A.S.P.C. Sector 6, după cum urmează: 

 Salina artificială din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “Floare Roşie” – str. 

Floare Roşie, nr. 7A, sector 6, București; 

 Salina artificială din cadrul Clubului Seniorilor “Mihai Eminescu” din cadrul 

Complexului Servicii Sociale Seniori – Calea Plevnei, nr. 234, sector 6, București;  

 Salina artificială din cadrul Centrului de Recreere şi Dezvoltare Personală “Conacul 

Golescu Grant” – Aleea Ţibleş nr. 64, sector 6, București. 

 Cele 3 saline artificiale sunt amenajate modern, cu respectarea cele mai inovative 

principii de construcţie.  

 Facilitarea accesului locuitorilor sectorului 6 cu probleme de sănătate, ce pot fi 

soluționate prin acest tip de terapie – salinoterapia - are un rol deosebit de important în 

menținerea stării de sănătate a populației și a îmbunătățirii calității vieții. Starea socială a unei 

comunități este în ultimă instanță exprimată sintetic în conceptul de calitate a vieții, iar sănătatea 

este un drept fundamental al omului, este o resursă esenţială pentru individ, pentru comunitate şi 

pentru societate în ansamblu. 

 Astfel, experiența de până acum relevă faptul că nevoia de servicii de recuperare 

specializată la nivelul comunității este tot mai acută, necesitând accesarea unui sistem integrat 

de servicii sociale, medicale de recuperare şi reabilitare de calitate, serviciile de salinoterapie 

reprezentând o componentă importantă a acestora. 

 Până în prezent, serviciile de salinoterapie au fost accesate de un număr de 846 persoane 

cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, care au beneficiat gratuit, în limita a două cure anual,  de 

acest tip de terapie.  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protectia Copilului  Sector 6 se găseşte și în fața unor 

solicitări din partea altor persoane domiciliate pe raza altor sectoare ale Municipiului București 



 

sau pe raza unor județe limitrofe, ca urmare considerăm oportun ca acestea să beneficieze de 

servicii de salinoterapie, în condițiile achitării costurilor aferente și  în limita locurilor 

disponibile. Astfel, se va realiza dezvoltarea componentei de autofinanțare prin furnizarea 

serviciului salinoterapie cu plată, precum și diversificarea categoriilor de beneficiari.  

 Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare Consiliului Local Sector 6 

Proiectul ”Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, respectiv dezvoltarea serviciilor de 

salinoterapie existente la nivelul sectorului 6, continuarea programului propriu de furnizare de 

servicii de salinoterapie pentru locuitorii sectorului 6, dar și facilitarea accesului persoanelor 

care nu au domiciliul în sectorul 6 și doresc să achite costurile pentru acest tip de serviciu. 

 Având în vedere cele menționate mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local Sector 6 prezentul proiect de hotărâre. 

 

Director general, 

GABRIELA SCHMUTZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
 
 
 

Prin Raportul de specialitate întocmit de către Directorul General al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se susţine 

aprobarea derulării în anul 2018 a proiectului ”Servicii de salinoterapie la nivelul 

sectorului 6”, desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6. 

În vederea dezvoltării serviciilor de salinoterapie existente la nivelul 

sectorului 6, continuarea programului propriu de furnizare de servicii de 

salinoterapie pentru locuitorii sectorului 6, dar și facilitarea accesului persoanelor 

care nu au domiciliul în sectorul 6 și doresc să achite costurile pentru acest tip de 

serviciu, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6 prezentul 

proiect de hotărâre.  

 

 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 

                               
 

 


