
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                   PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                  AVIZEAZĂ 
S.T.: 89/08.02.2018                                                                                         pentru legalitate 
                                                                                                                  Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                                               Demirel Spiridon 
                                                                                       
 
                                                                                        

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului ,,PESTE LIMITE: Copii cu 
nevoi speciale la escaladă”, desfăşurat de 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; 
        Ţinând seama de: 
- 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. 49 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, 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; 
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi 
n) 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 cuantum maxim de  20.000 lei din bugetul 
local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2018, a proiectului ,, PESTE LIMITE: 
Copii cu nevoi speciale la escaladă” desfăşurat de 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 și 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 ȘEDINŢĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                          pentru legalitate                             
                                                                                                                  Secretarul Sectorului 6, 
 

                          
                                                     Demirel Spiridon 

 
 
 
Nr.: 
Data:                                                                                              



        
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Conform Legii nr. 292/2011 asistenţei sociale, componentă a sistemului de protecţie 
socială sunt prevăzute o serie de măsuri prin care administraţia locală asigură prevenirea, 
limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente, care pot genera excluderea sau 
marginalizarea socială a unor categorii de persoane din care fac parte copiii, persoanele singure, 
persoanele cu handicap, persoanele vârstnice, precum şi orice alte persoane aflate în nevoie.  

Lucrul cu tinerii și copiii cu deficiențe a evidenţiat necesitatea unor metode de recuperare 
speciale, care să le ofere o modalitate de integrare mai uşoară aflată în concordanţă cu modul lor 
de viaţă. Astfel, proiectul „PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă” s-a realizat cu 
scopul de a efectua un demers pentru dezvoltarea fizică și personală a copiilor cu nevoi speciale, 
beneficiari ai D.G.A.S.P.C. Sector 6, cât și pentru a dezvolta abilitățile de viață independente, 
prin creșterea nivelului stimei și încrederi de sine  având șanse crescute de reintegrare socială și 
școlară. Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt: 

 Creșterea stimei de sine și valorizarea potențialului celor 36 de copiii cu nevoi 
speciale din cadrul proiectului; 

 Dezvoltarea abilităților sociale, morale și vocaționale în rândul celor 36 de copii 
cu nevoi speciale beneficiari ai proiectului; 

 Implicarea beneficiarilor în activități sportive ce va conduce la o îmbunătățire a 
condiției fizice, psihice și emoționale a acestora; 

 Încurajarea, promovarea și practicarea escaladei în rândul copiilor cu nevoi 
speciale. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 este responsabilă 
de integrarea socială a copiilor defavorizaţi care, în contextul socio-economic actual este un 
deziderat asumat în strategiile naţionale de dezvoltare a serviciilor de asistenţă socială ale 
României, iar susținerea acestui proiect vizează dezvoltarea personală a copiilor cu nevoi 
speciale prin creșterea abilităților de viață și integrare socială a acestora. 

Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv 
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti 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 

derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 20.000 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2018, a proiectului                

“PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă”, desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) şi cele ale art. 81      

alin. (2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local Sector 6, prezentul proiect de hotărâre.  

 
 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 
 
 
 
 
 
 
 


