MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 71/25.01.2015

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2016,
a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”
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 rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Având în vedere :
- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă
Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 – Bucureşti
2011 – 2018;
- H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi
selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, modificată prin H.C.L. Sector
6 nr. 165/28.11.2013 şi H.C.L. Sector 6 nr. 174/11.12.2014 precum şi aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor
şi fundaţiilor ;
- Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 8 şi 12 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. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea
unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;
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 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 816.000 lei din bugetul local al
Sectorului 6, în anul 2016, a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”,
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,

Nr.:
Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

RAPORT DE SPECIALITATE

Conform Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 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 sau marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori
comunităţilor.
Astfel, proiectul ,,Kinetic Therapy”, este realizat în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”
cu scopul de a oferi un set de servicii socio- medicale de recuperare pentru membrii comunităţii
sectorului 6, venind în întâmpinarea nevoilor identificate în domeniul asistenţei socio – medicale în
comunitate: asistarea şi furnizarea de servicii socio-medicale şi de recuperare pentru: copii, persoane
adulte cu certificate de încadrare în grad de handicap, cu domiciliul pe raza sectorului 6, persoane
vârstnice, personae adulte şi copii cu afecţiuni care necesită recuperare medicală la recomandarea
medicului specialist cu domiciliul legal pe raza sectorului 6.
Menţionăm că serviciile socio – medicale de recuperare: kinetoterapie, hidrokinetoterapie,
fizioterapie, terapie ocupaţională, masaj terapeutic, informare, servicii de consiliere,
integrare/reintegrare social, oferite de către Asociaţia Kinetic Therapy pentru un număr de 170 de
beneficiari pe lună, sunt de o deosebită importanţă pentru sectorul 6, întrucât sunt în concordanţă cu
necesităţile comunităţii locale, în situaţia în care aceste tipuri de servicii existente nu acoperă nevoile
identificate.
Ca urmare a celor prezentate mai sus şi în conformitate cu decizia Comisiei de evaluare şi
selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, supun spre aprobare
Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre.
Director General,
Marius Lăcătuş

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează unităţi de
asistenţă socială şi a H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la
Legea nr. 34/1998, propun aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al
Sectorului 6, în anul 2016, a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia
„Kinetic Therapy”.
În cadrul acestei unităţi de asistenţă socială sunt oferite următoarele servicii de
asistenţă socio-medicală de recuperare:
Kinetoterapie;
a)
b)
Hidrokinetoterapie;
c)
Fizioterapie;
d)
Terapie ocupaţională;
e)
f)
g)

h)

Masaj terapeutic;
Informare;
Servicii de consiliere;
Integrare/reintegrare socială.

Proiectul îşi propune acordarea serviciilor socio-medicale de recuperare pentru
un număr de 170 de persoane lunar, fondurile solicitate pentru aceste servicii din partea
bugetului local fiind în limita sumei de 816.000 lei pentru anul 2016.
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 2016, a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu
Asociaţia „Kinetic Therapy”.

PRIMAR,

Rareş Şerban Mănescu

