MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 31/16.01.2013

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale
pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al Direcţiei
Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Sector 6;
Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Ţinând seama de:
- 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. 121, 122, 123 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 68 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
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 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 200000 lei din bugetul local al
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2013, a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale
pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 si Direcţia Generala 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,
Gheorghe Floricică
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RAPORT DE SPECIALITATE

Prin prezentul supunem acordului Consiliului Local Sector 6 pentru aprobarea cuantumului
maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare. În anul
2013, conform art. 121, art.122 şi art. 123 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările şi completările, primarii acordă prestaţii financiare excepţionale în
situaţia în care familia care îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare şi material
determinate de o situaţie excepţională şi care pun în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului.
În urma monitorizării cazurilor sociale intrate în anul 2012 în sistemul de protecţie a copilului
din cadrul Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, reiese că nerespectarea
drepturilor copilului în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea corespunzătoare a acestuia de către familia
sa survine de cele mai multe ori pe fondul unor lipsuri materiale şi financiare cu care se confruntă
părinţii sau persoana care are în îngrijire copilul/copiii .
Soluţionarea cazurilor care intră în sistemul de protecţie a copilului presupune o intervenţie
complexă la nivelul oferirii serviciilor sociale, atât asupra situaţiei sociale, fizice şi psihice a copilului,
cât şi asupra familiei acestuia.
Acordarea unor prestaţii financiare în regim excepţional poate contribui, prin corelare cu
oferirea altor servicii de asistenţă socială de specialitate, la soluţionarea eficientă a situaţiilor de risc în
care se află copilul.
Proiectul „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda
copiilor îngrijirea corespunzătoare” urmăreşte: diminuarea riscurilor separării copilului de familie;
facilitarea dobândirii autonomiei economice a familiei copilului, asa încât dependenţa acesteia şi a
copilului de serviciile sociale să se diminueze treptat; susţinerea reintegrării în familia naturală a
copilului pentru care s-a dispus o masură de protecţie specială ; imbunătăţirea stării de sănătate a
copilului cu dizabilităţi.
Proiectul se adresează copiilor şi familiilor acestora care au domiciliul legal în Sectorul 6 şi
temporar se confruntă cu probleme financiare şi materiale determinate de o situaţie exceptională,
urmărind îndeplinirea următoarelor obiective :
1. Acordarea de prestaţii sub formă de bonuri valorice pentru achiziţia de alimente, în cuantum
de maximum 200 lei lunar, pentru o perioada de maximum 6 luni pe an, pentru copii ale căror familii,din
cauza lipsei resurselor financiare şi/sau materiale, nu reuşesc să le asigure satisfacerea nevoilor de bază.
2. Acordarea de prestaţii sub formă de bani, în cuantum maxim de 4000 lei/familie, o singură
dată, pentru familii care au în îngrijire unul sau mai mulţi copii aflaţi în situaţii excepţionale de risc,
pentru înlăturarea efectelor căreia sunt necesare cheltuieli ce depăşesc posibilităţile familiei (ex:afecţiuni
medicale grave al căror tratament presupune cheltuieli pe care familia nu le poate suporta din venituri
proprii, locuinţă degradată care necesită o reparaţie urgentă pentru a asigura un adăpost cu confort

minim din punct de vedere fizic pentru copil, alte situaţii excepţionale pe care comisia pentru acordarea
prestaţiilor le va considera eligibile).
3. Acordarea de prestaţii sub formă de bani, în cuantum de maximum 300 lei lunar pentru o
perioada de maximum 6 luni într-un an, pentru copii ale căror caror familii nu pot suporta din veniturile
proprii cheltuielile de susţinere a acestora în programele de îngrijire şi educaţie necesare,
corespunzătoare vârstei (creşă, grădiniţă cu program prelungit/săptămânal, centre de tip afterschool).
4. Acordarea de prestaţii sub formă de bani sau bonuri valorice, în cuantum de maximum 600 lei
lunar, pentru copii cu nevoi speciale, încadraţi într-un grad de handicap, al căror diagnostic impune
programe de recuperare, controale şi intervenţii medicale repetate, şi/sau o alimentaţie specială mai
costisitoare decât cea obişnuită, ale căror familii nu dispun de resursele financiare acoperirii nevoilor
acestora.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 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 200000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al

Municipiului Bucureşti, în anul 2013, a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale
pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare”.
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 „Prestaţii
financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor
îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6.

PRIMAR,
Rareş Şerban Mănescu

