MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 35/16.01.2013

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local Sectorului 6, în anul 2013,
a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Sfânta Irina”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 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;
- H.C.L.S 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi
selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, precum şi aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a
Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor;
- H.C.G.M.B. nr. 65/2006 prin care Consiliul General al Municipiului Bucureşti îşi dă acordul
în vederea colaborării Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 6, cu Fundaţia „Sfânta Irina”;
- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor
Sociale;
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
- Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare,;
- Prevederile art. 51 alin. (3) lit. a) din legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a Legii
208/1997 privind cantinele de ajutor social;
- 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;

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 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 100.000 lei, din bugetul
local al Sectorului 6, în anul 2013, a proiectului ,,Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu
Fundaţia “Sfânta Irina”, conform Anexei 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 cunoştinţă publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

Nr.
Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

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 sau marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei,
grupurilor ori comunităţilor.
De asemenea, actul normativ sus menţionat, asigură cadrul legal necesar dezvoltării serviciilor sociale
prin încheierea contractelor de parteneriat public-privat, în condiţiile Legii parteneriatului public-privat nr.
178/2010 cu modificările şi completările ulterioare.
Proiectul ,,Centrul de Îngrijiri Paliative”, este realizat în parteneriat cu Fundaţia „Sfânta Irina” cu
scopul de a oferi asistenţă medicală şi socială persoanelor aflate în situaţie de marginalizare atât la nivel
familial cât şi la nivelul comunităţii, prin gravitatea diagnosticului cu prognostic rezervat.
Persoanele beneficiare ale proiectului sunt cazuri medicale şi sociale-persoane suferind de cancer sau
leucemie ce se află într-un stadiu avansat al bolii, care necesită îngrijire medicală specifică, adăpost,
alimentaţie, consiliere psihologică pentru asigurarea vieţii decente şi, mai ales, pentru evitarea marginalizării.
Fundaţia îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu priorităţile naţionale din „Planul Naţional
Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale”, privind dezvoltarea de servicii sociale pentru persoanele
aflate în dificultate în familie sau comunitate. Serviciile din cadrul Centrului cuprind pachete complexe care
să vină în sprijinul persoanelor bolnave de cancer în stadiul terminal, prin care să dispună de asistenţă
medicală, psihologică, socială, şi spirituală în cele mai bune condiţii, indiferent de vârstă, sex, apartenenţă

socială, naţională, religioasă: - activităţi cu specific medical, consultaţii medicale efectuate de medicul
specialist, realizarea unui control optim al durerii cu tratamente cât mai puţin agresive; activităţi de
socializare; activităţi cu caracter psiho-social.
Fundaţia Sf.Irina este singura asociaţie care oferă acest tip de servicii sociale în Bucureşti şi în judeţele
limitrofe.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul
proiect de hotărâre.

Director General,
Marius Lăcătuş

EXPUNERE DE MOTIVE

Văzând Raportul de specialitate întocmit de către directorul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 prin care se demonstrează necesitatea
derulării de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 a proiectului „Centrul de Îngrijiri paliative” în
parteneriat cu Fundaţia Sfânta Irina, cu sediul în Voluntari, str. Erou Mircea Marinescu, nr.3,
jud. Ilfov, luând în considerare dezideratele politicilor sociale formulate la nivel naţional, dar
şi la nivel european de a dezvolta serviciile de asistenţă socială, consider de importanţă
strategică locală derularea proiectului sus-menţionat.
Scopul proiectului este de a veni în sprijinul persoanelor cu cancer cancer aflate în
stadiu terminal, prin care ele să dispună de asistenţă medicală, psihologică, socială şi
spirituală, în cele mai bune condiţii, indiferent de vârstă, sex, apartenenţă politică, socială,
naţională, religioasă sau de venituri. Concret, realizarea unor activităţi cu specific medicale:
consultaţii medicale efectuate de către medicul specialist, realizarea unui control optim al
durerii, cu tratamente cât mai puţin agresive; activităţi de socializare: reintegrare socială şi
animaţie; activităţi cu caracter psiho-social: consiliere şi susţinere, comunicare; consiliere
psihologică individuală şi de grup în vederea depăţirii situaţiilor de criză specifice.
Totodată se urmăreşte creşterea nivelului de conştientizare a autorităţilor cu
resposabilităţi în domeniu şi a întregii societăţi civile cu privire la situaţia şi problemele
acestora şi a mediului familial din care fac parte , în scopul promovării drepturilor acestora.
Având în vedere cele sus-menţionate, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului
Local Sector 6 proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local
al Sectorului 6, în anul 2013, a proiectului „Centrul de Îngrijiri Paliative” desfăşurat de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu
Fundaţia Sfânta Irina.

PRIMAR,
Rareş Şerban Mănescu

