
 

 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                            AVIZEAZĂ 
S.T. 848/04.12.2018                                                                   pentru legalitate 
                                                                                            Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                             Demirel Spiridon                         
              

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 
2019, a proiectului „Masa Bucuriei pe Roți” desfăşurat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația 
Diaconia – Filiala Sector 6 

 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/25493/04.12.2018 al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de 
motive a Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale 
Consiliului Local Sector 6;  

Având în vedere : 
- H.C.L. Sector 6 nr. 181/30.08.2018 privind aprobarea liniilor de subvenționare 
prioritare din bugetul local, în anul 2019, pentru asociațiile, fundațiile și cultele 
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, 
precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din 
bugetul local; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 180/30.08.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de 
evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în 
România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și 
selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute 
în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii; 
-   H.C.G.M.B. nr. 515/23.08.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului 
Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea cu Asociația 
Diaconia – Filiala Sector 6, în vederea derulării proiectului “MASA BUCURIEI 
PE ROȚI”; 
- Raportul de atribuire subvenții asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998 
pentru anul 2019, cu nr. D/24422/15.11.2018; 
-  Prevederile art. 46-48 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 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 și completările ulterioare;  
-  H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a 
serviciilor sociale; 
-  Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările 
ulterioare; 



 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor 
române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de 
asistență socială cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea                 
nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 
personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, 
cu modificările și completările ulterioare; 
-  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81              
alin. (2) lit. d),  n) şi q) 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 derularea şi finanţarea în limita sumei de 184.064 lei din 
bugetul local al Sectorului 6,  în  anul 2019, a proiectului  “MASA BUCURIEI PE 
ROȚI” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6 în parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6, conform Anexelor 
A şi B,  care fac 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 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
Conform Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, care reglementează cadrul general de 

organizare, funcţionare şi finanţare a sistemului naţional de asistenţă socială în România, sunt 
prevăzute măsuri şi acţiuni prin care administraţia publică locală intervine pentru prevenirea, 
limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente care pot genera excluderea, 
marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.  

Proiectul „Masa Bucuriei pe Roți” demarat în parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala 
Sector 6 îşi propune prin serviciie pe care le oferă, creșterea calității vieții beneficiarilor și 
promovarea incluziunii sociale în scopul prevenirii și limitării unor situații de dificultate care pot 
genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane. Acest serviciu este conceput ca 
parte a unui pachet de servicii de asistență socială, având rol de suport material în vederea 
prevenirii excluziunii sociale a persoanelor vârstnice și a menținerii unor condiții care să le 
permită îmbătrânirea activă în comunitate și, ca serviciu de susținere în vederea unui trai decent. 

 
         Principalele activităţi din cadrul proiectului sunt: 

Informarea/promovarea proiectului în comunitate; 
            Identificarea beneficiarilor proiectului; 
            Înscrierea beneficiarilor în program; 
            Acordarea de servicii de consiliere socială și informare; 
            Distribuția pachetelor la domiciliu pentru un număr de 50 beneficiari; 
            Distribuția unei mese calde la pachet pentru 50 de beneficiari. 

Proiectul “Masa Bucuriei pe Roți“ acordă servicii sociale pentru un număr de 50 de 
persoane nedeplasabile, în special persoane vârstnice imobilizate, fără aparținători, care primesc 
pachete de alimente și materiale igienico-sanitare, o dată pe lună și servicii de „cantina socială” 
(pentru persoanele aflate într-o situație socio-economică dificilă și/sau care se confruntă cu 
diverse probleme medicale), asigurand o masă caldă zilnică  la prânz, pentru 100  persoane, de 
luni până vineri. 

                Ca urmare a celor prezentate mai sus şi în conformitate cu decizia Comisiei de 
evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate 
ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, supun spre  aprobare Consiliului Local al Sectorului 
6 prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

Director General 
Gabriela Schmutzer 

 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

 
Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 

subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care 
înființează și administrează unități de asistență socială și a H.G. nr. 1153/2001 
privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, cu 
modificările și completările ulterioare, se impune aprobarea derulării şi finanţării 
din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2019, a proiectului                 „Masa 
Bucuriei pe Roți” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6 . 

Proiectul “Masa Bucuriei pe Roți” vine în sprijinul persoanelor defavorizate 
prin oferirea periodică a unui pachet de alimente, în special vârstnicilor care nu au 
aparținători sau sunt imobilizați la pat și au o pensie care nu le permite acoperirea 
tuturor cheltuielilor pentru asigurarea traiului zilnic. 
 Drept pentru care, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din 
bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2019, a proiectului “Masa Bucuriei pe Roți” 
desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 
în parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6 . 

     
 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
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