
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                           PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                              AVIZEAZĂ 
S.T. 851/04.12.2018                                                                   pentru legalitate 
                                                                                            Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                            Demirel Spiridon 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 
2019, a proiectului „Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Tineri în Situaţii de 

Risc” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” 

 
Văzând Raportul de specialitate nr. D/25520/04.12.2018 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. 86/28.04.2016 privind aprobarea cooperării Consiliului Local 
Sector 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului                
Sector 6 cu Fundația Filantropică “Metropolis” în vederea implementării în comun 
a proiectului “Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Tineri în Situații de Risc”; 
- 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. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 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 354.400 lei din 
bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului „Centru de Consiliere şi 
Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc”, desfăşurat de Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia 
Filantropică Metropolis, 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 prevederile 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 
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Data: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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 și Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt 
prevăzute măsuri şi acţiuni prin care administraţia publică locală intervine pentru 
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente care pot 
genera excluderea sau marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, 
familiei, grupurilor ori comunităţilor.  

„Centrul de Consiliere şi Sprijin Pentru Tineri în Situatii de Risc” al 
Fundației Filantropice Metropolis vine în întâmpinarea unei serii de probleme cu 
care tinerii proveniţi din sistemul de protecţie a copilului se confruntă. Pentru 
marea lor majoritate nu există o alternativă la instituţionalizare, mulţi dintre ei 
neavând familie sau rude. Mulți dintre tinerii aflaţi în situaţie de dificultate nu ştiu 
să practice o meserie şi, mai grav, au un puternic deficit de socializare, nu sunt 
capabili să relaţioneze cu cei din jur, să ia decizii, să ducă o viaţă socială normală, 
independentă. Prin urmare, acest segment implică eforturi deosebite în vederea 
incluziunii sociale, deoarece se pune simultan problema găsirii unei locuinţe, a 
unui loc de muncă, a construirii unor relaţii sociale şi interpersonale diferite, prin 
natura lor, de experienţa anterioară. Astfel, “Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru 
Tineri în Situaţii de Risc” îşi propune să răspundă nevoilor tinerilor prin: găzduire 
pe perioadă determinată, acordarea de servicii de dezvoltare a deprinderilor de 
viaţă independentă, servicii de mediere în vederea obţinerii unui loc de muncă, 
servicii de acompaniament social personalizat, în vederea încadrării tinerilor în 
muncă, servicii de acompaniament la locul de muncă, diminuarea numărului de 
tineri aflaţi în situaţia de a nu avea un adăpost sigur, consiliere juridică precum şi 
servicii de reinserţie socio-profesională. 

Serviciile oferite se adresează unui număr de 15 tineri. 
Activitătile desfăşurate în cadrul acestui centru de tip rezidenţial sunt 

următoarele : 
o facilitarea accesului la oportunităţile de completare a studiilor şi alegerea 

carierei, 
o activităţi de dezvoltarea unui plan educaţional şi de carieră, etc.  
o consiliere cât mai corectă despre opţiunile şi diversitatea ocupaţiilor şi a 

profesiilor.   
o elaborarea unui plan de dezvoltare pentru viata adultă conform nevoilor 

individuale ale beneficiarului; 



o monitorizarea si supravegherea beneficiarilor.  
                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 „Centrul de Consiliere şi Sprijin 
Pentru Tineri în Situaţii de Risc” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică 
Metropolis prin faptul că serviciul de tip rezidenţial care are ca obiectiv 
dezvoltarea independentă şi integrarea socială şi profesională a tinerilor proveniţi 
din centre de plasament, tinerilor aflaţi în situaţie de dificultate ce  provin din 
familii dezorganizate, tineri care au părăsit şcoala şi nu au nicio calificare. 
 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 „Centrul de Consiliere şi 
Sprijin Pentru Tineri în Situaţii de Risc” desfăşurat de Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia 
Filantropică Metropolis. 
 

 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
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