MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 34/16.01.2013

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului social „Sprijin pentru seniorii
sectorului 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Oscială şi Protecţia Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de
Specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Având în vedere:
- HCL 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;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale;
- Prevederile art. 8 şi 12 Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 94 alin.(2) lit. f) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu 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 Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 336000 lei din bugetul local al
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2013, a proiectului social „Sprijin pentru seniorii
sectorului 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Oscială şi Protecţia Copilului Sector 6,
conform Anexei care face parte 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
Gheorghe Floricică
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RAPORT DE SPECIALITATE

Precizăm că în conformitate cu Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, care reglementează
cadrul general de organizare, funcţionare şi finanţare a sistemului naţional de asistenţă socială în
România, 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 prin măsuri şi acţiuni de asistenţă socială.
În prezent, 1/3 din populaţia sectorului 6 este alcătuită din persoane în vârstă, mulţi dintre ei
având peste 70 de ani, reprezentând o categorie vulnerabilă datorită limitării motorii sau fragilităţii
legate de vârsta înaintată, care au probleme de locomoţie, nevoi sociale şi medicale crescute. Multe
dintre persoanele vârstnice existente în sectorul 6 sunt singure, marginalizate, dependente, cu venituri
foarte mici. Problema protecţiei sociale a vârstnicilor este deosebit de complexă, pentru această
categorie de persoane fiind necesare servicii specializate, primare, comunitare, organizate la nivel local
şi acordate strict individualizat, în funcţie de nevoi şi în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii seniorilor
aflaţi în dificultate din comunitate.
Totodată, a fost identificat un număr în creştere a persoanelor în vârstă care locuiesc singure,
schimbări în structura familială, limitări datorate pauperităţii situaţiei care limitează posibilitatea ca cei
mai tineri din familie să poată să-i ajute pe cei în vârstă.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a derulat pe parcursul
anului 2012, în parteneriat cu Asociaţia Umanitară EquLibre, programul “ Centrul social pentru
persoane vârstnice din sectorul 6”, program subvenţionat de la bugetul local al Sectorului 6, care a
constat în acordarea de servicii sociale, printre care şi acordarea de pachete cu alimente pensionarilor cu
venituri mici. Serviciile sociale subvenţionate conform Legii nr. 34/1998, s-au acordat în baza
Convenţiei pentru acordarea de servicii de asistenţă socială nr.D/2783/16.02.2012 încheiată între
D.G.A.S.P.C Sector 6 şi Asociaţia Umanitară „EquiLibre” şi în baza Hotărârii privind aprobarea
subvenţionării din bugetul local, în anul 2012, a unităţii asistenţă socială „Centrul social pentru persoane
vârstnice din Sectorul 6”/”Serviciul social pentru persoane în vârstă din Sectorul 6” al Asociaţiei
Umanitare „EquiLibre” nr.20/31.01.2012.
Referitor la acordarea serviciului social „pachet cu alimente”/lunar, D.G.A.S.P.C. Sector 6
propune, pe fondul crizei financiare existente, simplificarea metodologiei de acordare a acestui serviciu
social, astfel încât distribuirea produselor alimentare să se realizeze în mod direct de către angajaţi ai
D.G.A.S.P.C. Sector 6 din cadrul „Clubului Seniorilor - Ghencea” situat în Prelungirea Ghencea nr. 28,
Bl. C5, parter, Sector 6, eliminându-se astfel costurile speciale alocate până în prezent cu plata salariilor
personalului care distribuia pachetele cu alimente beneficiarilor, personal din cadrul ONG-ului
menţionat mai sus. O astfel de abordare vizează nu numai aspectul economic cât şi eliminarea unor
disfuncţionalităţi, respectiv întârzieri în acordarea serviciului respectiv, deoarece simplificarea
procedurii de acordare vizează interacţiunea directă dintre beneficiar şi furnizorul de servicii sociale,
excluzându-se astfel factorul intermediar şi costurile suplimentare presupuse de intervenţia acestuia.

Totodată, adoptarea unui astfel de demers presupune realizarea unui control şi a unei evaluări de
ansamblu a întregului proces.
Referitor la aceste aspecte, considerăm că şi pe parcursul anului 2013 persoanele vârstnice
defavorizate din Sectorul 6 necesită sprijin în vederea depăşirii situaţiei sociale cu care se confruntă, a
dificultăţilor create de criza economică prelungită care a afectat şi populaţia sectorului 6, prin
completarea coşului cu alimente, respectiv prin acordarea unui pachet cu alimente lunar. Astfel, în urma
realizării unei reevaluări a situaţiei sociale a beneficiarilor proiectului „Centrul Social pentru Persoane
Vârstnice din Sectorul 6”, derulat pe parcursul anului 2012, respectiv ai serviciului social „pachet lunar
cu alimente” (340 persoane) şi ai serviciului social „pachet lunar cu produse de menaj” (36 persoane), se
va propune, în funcţie de concluziile reevaluării, cu continuitate în acordarea serviciului social „pachet
cu alimente”/ lunar. Menţionăm că pe parcursul derulării proiectului „Centrul Social pentru Persoane
Vârstnice din Sectorul 6”, s-a constatat că beneficiarii serviciului social „pachet lunar cu produse de
menaj” şi-au exprimat dorinţa pentru acordarea serviciului social „pachet cu alimente” deoarece acest tip
de serviciu social răspunde într-o mai mare măsură nevoilor actuale ale acestora. În acest sens, urmează
ca în baza reevaluării situaţiei sociale şi în condiţiile respectării criteriilor de eligibilitate, unii dintre
aceştia să fie propuşi în vederea acordării serviciului social „pachet cu alimente/lunar”.
Totodată, în urma evaluării situaţiei socio-economice a beneficiarilor care au solicitat acordarea
unui sprijin alimentar şi se află în evidenţa D.G.A.S.P.C. Sector 6 cu o astfel de solicitare (80
beneficiari), se vor efectua demersurile în vederea acordării serviciului solicitat, în condiţiile respectării
criteriilor de eligibilitate stabilite în acest sens.
Ca urmare a celor precizate mai sus, se estimează pentru anul 2013 un număr de 400 beneficiari
în cadrul proiectului „Sprijin pentru seniorii sectorului 6”, proiect propus spre derulare de către
D.G.A.S.P.C. Sector 6.
Având în vedere aceste aspecte, supun spre aprobare Consiliului Local Sector 6 al Municipiului
Bucureşti prezentul proiect de hotărâre.

Director General,
Marius Lăcătuş

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Raportul de Specialitate întocmit de către Directorul General al Direcţiei
Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se susţine derularea şi
finanţarea în cuantum maxim de
Municipiului Bucureşti, în

336000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al

anul 2013, a proiectului social „Sprijin pentru seniorii

sectorului 6”.
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) 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, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului social „Sprijin
pentru seniorii sectorului 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Oscială şi
Protecţia Copilului Sector 6.

PRIMAR,
Rareş Şerban Mănescu

