
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                    PROIECT CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                               AVIZEAZĂ S.T.: 745/22.11.2017                                                                    pentru legalitate Modificat în data de 28.11.2017                                           Secretarul Sectorului 6,                                                                                              Demirel Spiridon     HOTĂRÂRE privind participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială acordate de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București la viaţa comunităţii, prin prestarea de acţiuni sau lucrări de interes local şi participarea la cursuri de formare profesională în vederea reinserţiei sociale     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 nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;  Ţinând seama de:   - H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  - 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;             - Prevederile alin. (1) şi (2), ale art. 3 lit. m), ale art. 5 alin. (7) și ale art. 9 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;   - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,               cu modificările şi completările ulterioare;  - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  - Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;  În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    



 

  Consiliul Local al Sectorului 6,  HOTĂRĂŞTE:  Art. 1. Persoanele rezidente în Sectorul 6 care au capacitate de muncă şi nu sunt încadrate pe piaţa muncii, pot primi beneficii de asistenţă socială din bugetul Consiliului Local al Sectorului 6, în următoarele condiţii: - se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în vederea consilierii vocaţionale şi a reinserţiei sociale; - fac dovada participării la evenimentele organizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în vederea reinserţiei sociale; - efectuează activităţi în folosul comunităţii locale a Sectorului 6, activităţi care sunt coordonate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.  Art. 2. Situaţia persoanelor rezidente în Sectorul 6 care primesc beneficii sociale începând cu o dată anterioară prezentei hotărâri, va fi reevaluată în termen de 3 luni, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 62/23.02.2017 privind participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială acordate de la bugetul local la viaţa comunităţii, prin prestarea de acţiuni sau lucrări de interes local şi participarea la cursuri de formare profesională în vederea reinserţiei sociale. Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Domeniul Public şi Dezvoltarea Urbană Sector 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 ȘEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                           pentru legalitate                                                                                                                        Secretarul Sectorului 6,                                                                                                                                                                                                                                                               Demirel Spiridon     Nr.: Data:      



 

    RAPORT DE SPECIALITATE    Prezentul proiect de hotărâre supus spre dezbatere Consiliului Local Sector 6 urmăreşte modificări şi completări aduse la H.C.L. sector 6 nr. 62/2017 privind participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială acordate de la bugetul local la viaţa comunităţii, prin prestarea de acţiuni sau lucrări de interes local şi participarea la cursuri de formare profesională în vederea reinserţiei sociale, în vederea simplificării şi clarificării metodologiei de lucru. Astfel, prin noul proiect de hotărâre se stabilesc următoarele: - formula de calcul al numărului lunar al orelor de muncă şi numărului lunar al zilelor de lucru; - modalitatea de încetare sau reluare a dreptului social acordat de la bugetul local în situaţia în care persoana aptă de muncă nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de prezentul proiect de hotărâre; - noile domeniile de activitate prin colaborare cu Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltării Urbane Sector 6; - activităţile desfăşurate, prin descrierea acestora în mod etapizat în derularea prezentului proiect de hotărâre, precum şi principalii actori implicaţi.   Faţă de cele prezentate, propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre privind  acordarea beneficiilor de asistenţă socială din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru persoanele rezidente în Sectorul 6 care au capacitate de muncă şi nu sunt încadrate pe piaţa muncii.   DIRECTOR GENERAL, GABRIELA SCHMUTZER         



 

       EXPUNERE DE MOTIVE                                                                              Prin Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se susţine participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială acordate de la bugetul local la viaţa comunităţii, prin prestarea de acţiuni sau lucrări de interes local şi participarea la cursuri de formare profesională în vederea reinserţiei sociale. Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale privind valori şi principii generale în consens cu noul mers al politicilor sociale care urmăresc responsabilizarea beneficiarilor, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotărâre privind participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială acordate de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București la viaţa comunităţii, prin prestarea de acţiuni sau lucrări de interes local şi participarea la cursuri de formare profesională în vederea reinserţiei sociale.    PRIMAR, Gabriel Mutu    


