
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                            AVIZEAZĂ 
S.T. 843/04.12.2018                                                                   pentru legalitate 
                                                                                            Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                              Demirel Spiridon  
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Clubului 
Seniorilor ”MIHAIL SADOVEANU” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 
 
 

      Văzând Raportul de specialitate nr. D/25490/04.12.2018, 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: 
-  H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  
- H.C.L. Sector 6 nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea 
Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 6;  
- 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; 
- 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; 
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 2 alin. (1) și alin. (3) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
        
 
 



 
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2)            

lit. e) 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 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al 
Clubului Seniorilor ”MIHAIL SADOVEANU” din cadrul Direcţiei Generale 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 SEDINŢĂ,                                      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, cu modificările şi 

completările ulterioare, H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 292/2011 a 

asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi a tuturor 

celorlalte acte normative conexe. 

 Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu prevederile  din H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 și H.C.L. S6 nr. 139/28.06.2018 

privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 

340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum şi 

necesitatea corelării prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu actele 

normative emise în ultimul an, propun spre aprobare Consiliului Local Sector 6 

prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

Director General, 
Gabriela Schmutzer 

 
 



 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

 
Prin Raportul de specialitate nr. D/25490/04.12.2018, întocmit de către 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, se susţine aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 

al Clubului Seniorilor ”MIHAIL SADOVEANU” din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

Pentru asigurarea măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 

copilului și familiei, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6, 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare al Clubului Seniorilor ”MIHAIL SADOVEANU” din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

 
 
 
 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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