
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                     PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                               AVIZEAZĂ 
S.T.: 163/20.03.2018                                                                                       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 Fundația Cultural 

Umanitară „SO.SI.SE.SA” 
 

      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 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 Fundația Cultural Umanitară „SO.SI.SE.SA”. 

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. 
 Fundația Cultural Umanitară „SO.SI.SE.SA. înființată în anul 1996, cu 
persoanalitate juridică, are ca obiectiv integrarea în comunitate a unor grupuri 
sociale ce se confruntă cu diverse probleme cum ar fi: 

- sărăcia devenită stil de viață, 
- excluderea personală și marginalizarea socială a persoanelor cu 

dizabilități fizice și mentale sau cu condiții sociale speciale, 
- resemnarea în fața inegalităților de șansă și a condițiilor improprii de trai, 
- abandonarea copiilor din centrele de plasament ajunși la vârsta 

majoratului și constrânși să înceapă o viață pe cont propriu, 
- lipsa de educație socială, civică și culturală a persoanelor cu acces limitat 

la surse de informare. 
Direcția Generală de Asistență Socială Sector 6 își propune în colaborare cu 

Fundația Cultural Umanitară „SO.SI.SE.SA” să realizeze un program susținut și de 
lungă durată, multidimensionat, având ca finalitate schimbarea reală a nivelului de 
trai, a stilului de viață și a sistemului de valori pentru un grup social aflat în 
dificultate. Totodată, se dorește crearea la nivelul sectorului 6,  a unui mecanism 
rapid de identificare și sprijinire a femeilor abuzate, precum și înființarea unui 
centru pilot care să le sprijine pe acestea, oferindu-le primire și găzduire 
temporară, consiliere psihologică, consiliere juridică, consiliere socială, orientare 
profesională, asistarea victimei în relația cu partenerul abuzator în vederea 
depășirii situației de criză, informare și consiliere (inclusiv vocațională).  

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 Fundația Cultural Umanitară „SO.SI.SE.SA”. 

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 

 
 


