
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                     PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                               AVIZEAZĂ 
S.T.: 171/26.03.2018                                                                                       pentru legalitate 
                                                                                                                  Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                                                Demirel Spiridon  
 
 

HOTĂRÂRE 
privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de 

împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării 
dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Asociația 

Diaconia - Filiala 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 raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 
        Ţinând seama de: 
- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,             
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 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. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată,              
cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare; 
        În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) și 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 solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului 
București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea 
asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 
și Asociația Diaconia - Filiala Sector 6. 

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 ȘEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                    pentru legalitate                                   
                                                                                                              Secretarul Sectorului 6, 
 
 
                Demirel Spiridon  
                                                                                                               
 
 
Nr.: 
Data:                                                 



                                       
    

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 îşi 
desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice 
de asistenţa socială şi a structurii orientative de personal, având ca scop de a 
asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri 
sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea 
beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale. 
 Asociația Diaconia este o organizație neguvernamentală ce își desfășoară 
activitatea potrivit normelor prevăzute de legislația română în vigoare începând cu 
anul 1999, în beneficiul victimelor violenței în familie, a familiilor vulnerabile, ce 
se confruntă cu șomajul, dizabilitatea, o situație materială precară și au copii cu 
risc de abandon școlar și diverse probleme de sănătate. 

Direcția Generală de Asistență Socială Sector 6 își propune în colaborare cu 
Asociația Diaconia – Filiala Sector 6 să realizeze un program susținut și de lungă 
durată, multidimensionat, având ca finalitate îmbunătățirea calității vieții copiilor 
și a familiilor aflate în dificultate, reducerea gradului de marginalizare/excluziune 
a acestor persoane și prevenirea unor fenomene sociale cum ar fi: abandonul 
familial, abandonul școlar, delicvență juvenilă, consumul de substante nocive, 
violența domestică. 

Având în vedere cele expuse 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 Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se susţine 

obținerea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de 

împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea 

asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 6 și Asociația Diaconia- Filiala Sector 6. 

Pentru asigurarea măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 

copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi 

altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, supun spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6, prezentul proiect de hotărâre. 

 
 
 
 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 
 


