
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                            AVIZEAZĂ 
S.T. 799/15.11.2018                                                       pentru legalitate 
                  Secretarul Sectorului 6, 
                                 Demirel Spiridon 

              
                                                              

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului social de interes 

local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza 
sectorului 6” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

 şi Protecţia Copilului Sector 6 
 
 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/24343/15.11.2018, 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 şi 5 ale 
Consiliului Local Sector 6; 
 Având în vedere: 
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare;   
- Prevederile criteriului nr. 35 (Cod Serviciu Social 8810ID-I) din Anexa la      
H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi 
a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 
- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a 
serviciilor sociale; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Anexei 8 din Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 
vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru 
serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 
cantinelor sociale; 
- Prevederile Anexei 4 la H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 
minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru 
de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de 
către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 
- Prevederile art. 21 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice; 
- Referatul cu nr. D/29419/01.11.2018 al Direcţiei Protecţiei Sociale din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 
 

 
 
 



 

 
 
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 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă derularea în anul 2019 a proiectului social de interes 
local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza 
sectorului 6” desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(2) Se aprobă tipurile de servicii sociale care se vor acorda în cadrul 
proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice 
dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă finanțarea în cuantum maxim de 777.200 lei din bugetul local 
al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2019, a proiectului social de 
interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe 
raza sectorului 6” desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 3, 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 

Asistenţa socială pentru persoanele vârstnice este reglementată prin Legea nr. 17/2000 
privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare şi are 
drept scop acordarea serviciilor de asistență socială persoanelor vârstnice, ȋn raport cu situația 
socio-medicala şi cu resursele economice de care dispun în vedere, în primul rând, evaluarea 
situaţiei persoanei vârstnice care solicită sprijin fiind ȋn conformitate cu grila naţională de 
evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000. 

Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice asigură posibilitatea 
ca un vârstnic aflat în situația de pierdere totală sau parțială a autonomiei din motive  de natură 
medicală, sociomedicală, psihoafectivă, să fie îngrijit la domiciliu. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 10 din legea menționată mai sus, persoanele 
vârstnice care se încadrează în grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, 
îndreptățite să beneficieze de serviciile prevăzute la art. 8 lit. a) – servicii sociale privind, în 
principal, îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale și sprijinirea pentru reintegrarea 
socială, consiliere juridică și administrativă, sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente, 
îngrijirea locuinței și gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei și b) – servicii 
sociomedicale privind, în principal, ajutorul pentru realizarea igienei personale, readaptarea 
capacităților fizice și psihice, adaptarea locuinței la nevoile persoanei vârstnice și antrenarea la 
activități economice, sociale și culturale – și care realizează venituri al căror cuantum se situează 
peste nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de OUG nr. 6/2009 privind 
instituirea pensiei minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, beneficiază de servicii cu plata unei contribuții, în funcție de tipul de 
servicii acordate și de venitul persoanei, fără a depăși costul acestora calculat pentru perioada 
respectivă. Tipurile de servicii și costul acestora se stabilesc de autoritățile administrației publice 
locale, cu respectarea prevederilor legii. 

De asemenea, conform art. 9, alin. (2) serviciile sociale se asigură fără plata unei 
contribuții persoanelor vârstnice care, evaluate potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice, se ȋncadrează ȋn una dintre următoarele situații: 

a) nu au venituri şi nici susținători legali; 
b) sunt beneficiari ai ajutorului social acordat ȋn baza Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau realizează venituri al 
căror cuantum se situează peste nivelul indemnizației sociale pentru pensionari 
prevăzute de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei minime  

c) garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

d) susținătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la litera b) realizează venituri al 
căror cuantum se situează sub cuantumurile veniturilor prevăzute la litera b). 

  Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, art. 97, alin 2, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevede că ”autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura 
serviciile de îngrijire personală acordate la domiciliu sau în centre rezidențiale pentru persoanele 
vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea”. 
 
 Prin Hotărârea de Guvern nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost 
pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 
stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor 
vârstnice din centrele rezidențiale, art. 4, alin. d) – anexa nr. 4 s-a stabilit standardul minim de 
cost pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice.  



 

 În perioada 2016-2018, D.G.A.S.P.C. Sector 6 a derulat Proiectul ”Îngrijiri la domiciliu 
pntru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6”, proiect aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local Sector 6 nr. 67/25.02.2016, H.C.L. Sector 6 nr. 325/20.12.2016, H.C.L. Sector 
6 nr. 322/19.12.2017 şi H.C.L. Sector 6 nr. 91 din 08.05.2018. 
 D.G.A.S.P.C. Sector 6 a propus, în perioada 2016 – 2018, spre derulare Consiliului Local 
Sector 6, Proiectul ”Îngrijiri la domiciliu pntru persoanele vârstnice dependente de pe raza 
sectorului 6”, întrucât nu exista acest tip de serviciu pentru persoanele vârstnice cu domiciliul 
legal în sectorul 6, iar Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în 
Procesul – verbal de control nr. 111/21.07.2015, înregistrat în cadrul instituției noastre cu nr. 
D/14417/22.07.2015, a constatat această situație și a propus o serie de măsuri obligatorii în 
scopul înființării serviciului social ”îngrijiri la domiciliu” și identificarea de soluții în vederea 
respectării prevederilor art. 8 și art. 13 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a 
persoanelor vârstnice. 
 Astfel, D.G.A.S.P.C. Sector 6 a urmat etapele cuprinse în proiect și a efectuat 
demersurile în vederea implementării acestuia, respectiv angajare îngrijitori la domiciliu (8 
persoane angajate) și acordare de servicii de îngrijiri la domiciliu pentru un număr de 53 
persoane vârstnice aflate în situații de dificultate, cu grad crescut de dependență. În prezent 
beneficiază de serviciul social ”îngrijiri la domiciliu” un număr de 33 persoane vârstnice din 
comunitatea locală a sectorului 6, în cadrul Proiectului ”Îngrijiri la domiciliu pntru persoanele 
vârstnice dependente de pe raza sectorului 6”, proiect care se va încheia la data de 31.12.2018.  
 În prezent, considerăm oportună continuarea derulării Proiectului ”Îngrijiri la domiciliu 
pntru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” și pentru anul 2019, respectiv 
acordarea de îngrijiri la domiciliu pentru cele 33 persoane vârstnice dependente, fără sprijin 
material/financiar si/sau familial care au domiciliul în Bucureşti, sectorul 6, precum și pentru  
cazurile pentru care dosarele sociale sunt în curs de completare. 
 Menționăm faptul că activitatea de îngrijire la domiciliu are rolul de a preveni 
instituționalizarea vârstnicilor, costurile fiind net inferioare serviciilor de intervenție acordate de 
centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice (costul mediu lunar de întreținere a unei persoane 
vârstnice într-un centru rezidențial este în cuantum de 5487 lei/persoană, comparativ cu 1300 
lei/lunar/persoană vârstnică dependentă îngrijită la domiciliu). 
 Totodată, considerăm oportună includerea unei unități de îngrijiri la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice dependente cu domiciliul stabil în sectorul 6, în cadrul noii organigrame a 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, prin preluarea celor 10 
îngrijitori la domiciliu din cadrul Proiectului ”Îngrijiri la domiciliu pntru persoanele vârstnice 
dependente de pe raza sectorului 6”. 
 Structura de personal a Proiectului social ”Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele 
vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” propusă pentru anul 2019 este următoarea: 

 Coordonator proiect (manager de caz) – 1 post 
 Inspector – 3 posturi 
 Asistent medical coordonator al activității ȋngrijitorilor la domiciliu - 1 post 
 Îngrijitor la domiciliu – 10 posturi.  

 
Coordonatorul de proiect (managerul de caz), inspectorii şi asistentul medical 

coordonator sunt desemnați din rândul personalului D.G.A.S.P.C. Sector 6.  
   

De asemenea, având în vedere situația prezentată mai sus, propunem ca Proiectul 
”Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” să 
fie implementat pe parcursul anului 2019, conform anexelor. 

 
 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 nr. D/24343/15.11.2018, întocmit de către 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, se susţine aprobarea derulării și finanțării în anul 2019 a proiectului 

social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice 

dependente de pe raza sectorului 6” în cuantum maxim de 777.200 lei din bugetul 

local al  Sectorului 6 al Municipiului București.  

În vederea derulării și finanțării în anul 2019 a proiectului social de interes 

local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza 

sectorului 6”, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6, 

proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2019 a 

proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice 

dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

 

 
PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
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