
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                       PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                             AVIZEAZĂ 
Nr.:155/22.02.2017                                                                                    pentru legalitate 
Modificat în data de 23.02.2017                                                       Secretarul Sectorului 6,                            

                                                                                                         Demirel Spiridon 
                                                                                                    
                                                                                  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea finanţării intervenţiei chirurgicale, tumoră de ventricul III, diagnostic stabilit  
minorului Olaru Matei, născut la data de 27.01.2012, CNP 5120127460024,  minor ce se află în 

evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 6 
 
 

           Având în vedere 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 raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a  Consiliului Local Sector 6; 
Ţinând seama de: 

- Prevederile art. 130, 131, 132 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor 
Sociale;  
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. 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 finanţarea în cuantum maxim de 22000 lei din bugetul local al 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2017, a intervenţiei chirurgicale, tumoră de 
ventricul III, pentru minorul Olaru Matei.  

 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. Sector 6            
nr. 85/24.03.2016 privind aprobarea finanţării intervenției chirurgicale, tumoră de ventricul III, 
diagnostic stabilit  minorului Olaru Matei, născut la data de 27.01.2012, CNP 5120127460024,  
minor ce se află în evidența Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului   
Sector 6. 

Art. 3.  (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,                                                     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                pentru legalitate                                       
                                                                                                         Secretarul Sectorului 6, 
                                                                         
                                                                                                                
                Demirel  Spiridon  
 
 
Nr.:                                                                                     
Data:  
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Privind situatia minorului Olaru Matei, născut la data de 27.01.2012, fiul natural a lui 
Olaru Adina și Olaru Robert – Mirel, cu domiciliu legal situat în București, sector 6, strada 
incani, nr.3, bl. OS3, sc.1, etj.3, ap.16, pentru care părinii solicită sprijin financiar, necesar 
depășirii situaiei dificile cu care se confruntă. 
Date despre copil: 

Nume și prenume: Olaru Matei 

Data și locul nasterii: 27.01.2012/ București 
CNP: 5120127460024 
Mama: Olaru Adina 
Tata: Olaru Robert Mirel 
 Situaie familială 

 Familia Olaru este formată din patru membri, parinii Olaru Adina și Robert Mirel, copiii 
Olaru David, născut la data de 25.09.2008, și Olaru Matei, născut la data de 27.01.2012. Mama 
este angajată la Direcia Locală de Evidenă a Persoanelor Sector 6 București, tata este angajat la 
ISU București. Fiul cel mare, Olaru David, este elev în clasa II la Școala Generală nr. 197, fiul 
cel mic, Olaru Matei este înscris la Grădinia M.AP.N nr.1, având în prezent grave probleme de 
sănătate. Acestia locuiesc într-un apartament format din 2 camere, semidecomandat, mobilat 
corescunzător, dotat cu aparatura elecrocasnică necesară, foarte bine îngrijit si igienizat. 
 Situaia financiară  

Veniturile familiei sunt reprezentate de salariul mamei în cuantum de 2300 lei, salariul 
tatălui în cuantum de 3049 lei și alocaiile copiilor în cuantum de 168 lei însumând un venit total 
5517 lei. Familia are de asemenea un credit la băncă pentru mașină și un alt credit pentru 
modernizarea locuinei, ratele însumând o datorie de 1113 lei/lună. 
 În luna martie 2016, minorul Olaru Matei, a suferit o interventie chirurgicală, 
ventriculoscisternostomie endoscopică, costul acestei operaii fiind de 22390 lei. Pentru acestă 
operaie parinii au pus la dispoziie toate economiile lor, bunicii materni au contribuit financiar, 
de asemenea si prietenii familiei au contribuit financiar la costul interveniei, acoperind în 
totalitate suma operaiei. 

Ulterior, copilul trebuia să mai suporte dupa prima operaie, încă o internenie chirurgicală 
pentru tumoră de ventricul III, costul acestei operaii fiind de aproximativ 23500 lei. Pentru 
această intervenie, Consiliul Local al sectorului 6 prin H.C.L. Sector 6 nr.85/24.03.2016 a 
aprobat acordarea sumei necesare plăii costurilor, dar nu a mai fost ridicată, deoarece echipa de 
medici care îl tratează pe copil au hotărât să nu mai intervină chirurgical. În urma monitorizării 
tumorii prin efectuarea periodică a RMN-ului, s-a constatat ca pe parcursul unui an, aceasta s-a 
dublat, medicii hotărâd să intervină din nou chirurgical în data de 9 martie 2017. Costul acestei 
operatiei este de 22.000 lei conform Facturii proforma eliberata de S.C. Centrul Medical 
Policlinico di Monza S.R.L. Părinii au făcut eforturi considerabile pentru a strânge suma 
respectivă, minorul în cauză având nevoie și de recuperare medicală, kinetoterapie în urma 
diagnosticului de hidrocefalie.  
 Situaia medicală 

 Minorul Olaru Matei a început să prezinte simptomatologie de la vârsta de 7 luni prin 
strabism divergent și ptoza palpebrală. S-a efectuat un RMN la acel moment, dar nu a fost 
concludent. A repetatat RMN-ul la începutul lui 2013 care arăta modificări 
diecefalomezenfalice, cu stenoză parială de apeduct mezencefalic. S-au efectuat investigaii 
pentru neurofibromatoză de tip I. Se repetă examinarea RMN în septembrie 2013 și aceasta 
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demonstrează ameliorarea modificărilor de la nivelul diecefalului, posibila formaiune nodulară 
la nivelul nervului VIII stg, posibil neurofibrom. 
 În luna februarie 2016 după un episod de varicelă copilul a început să prezinte ataxie 
progresivă acompaniată de perioade de cefalee și vărsături. RMN-ul efectuat în luna martie 2016 
diagnostichează o tumoră de V3 ce obstrucionează apedulctul sylvius și determină importantă 
hidrocefalie triventriculară cu semne de activitate, diagnosticul fiind de tumoră de ventricul III 

și hidrocefalie obtructivă.  
 Spitalul Monza a elibera factura proformă iar Direcia Generală de Asistenă Socială și 
Protecia Copilului Sector 6 va efectua plata în contul bancar prin ordin de plată.  
 Având în vedere situaia prezentată, prevederile Legii nr.272/2004 privind protecia și 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
și situaia familială, propun aprobarea prezentului proiect de hotărâre. 
 

 
 

DIRECTOR GENERAL, 

GABRIELA SCHMUTZER 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Prin Raportul de Specialitate întocmit de către Directorul General al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se susţine 

finanţarea intervenţiei chirurgicală - tumoră de ventricul III, în cuantum maxim de 

22000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 

2017, pentru minorul Olaru Matei, CNP 5120127460024. 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale      

art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi 

aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării interveniei chirurgicale, 

tumoră de ventricul III, diagnostic stabilit  minorului Olaru Matei, născut la data 

de 27.01.2012, CNP 5120127460024, minor ce se află în evidenţa Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 6. 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
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