
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                          PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                           AVIZEAZĂ 
S.T.: 381/19.06.2018                                                                pentru legalitate 
                                                                                            Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                            Demirel Spiridon                                
 
             

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6,  

în anul 2018, a proiectului „Masa Bucuriei pe Roţi” desfăşurat de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat  

cu Asociaţia Diaconia – Filiala 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; 
 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului 
Local Sector 6; 
 Având în vedere: 
- 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; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 290/23.11.2017 pentru aprobarea “Procedurii privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru 
activităţile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pentru anul 
2018”; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 97/08.05.2018 pentru aprobarea componenţei Comisiei de 
evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă pentru activităţi 
nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, a Comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor, precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Comisiei de evaluare şi selecţionare, al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a 
Grilei de evaluare; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 79/26.04.2018 prin care se aprobă solicitarea acordului 
expres al Consiliului General al Municipiului Bucureşti de a împuternici Consiliul 
Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Asociaţia  
Diaconia – Filiala Sector 6; 
- Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;  
- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea 
Serviciilor Sociale; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 



 

 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată; 

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 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 106.852 lei  din 
bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2018, a proiectului  „Masa Bucuriei pe Roţi” 
desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului     
Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia Diaconia – Filiala Sector 6, conform Anexelor 
nr. 1 şi nr. 2, 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 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 
 

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, 
marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.  

Proiectul „Masa Bucuriei pe Roți” demarat în parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala 
Sector 6 îşi propune prin serviciie pe care le oferă, creșterea calității vieții beneficiarilor și 
promovarea incluziunii sociale în scopul prevenirii și limitării unor situații de dificultate care pot 
genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane. Acest serviciu este conceput ca 
parte a unui pachet de servicii de asistență socială, având rol de suport material în vederea 
reinserției sociale a persoanelor vârstnice, ca serviciu de susținere în vederea unui trai decent. 

 
Principalele activităţi ce se vor derula în cadrul proiectului sunt: 

 Informarea/promovarea proiectului în comunitate; 
 Identificarea beneficiarilor proiectului; 
 Înscrierea beneficiarilor în program; 
 Acordarea de servicii de consiliere socială și informare; 
 Distribuția pachetelor la domiciliu pentru un număr de 50 beneficiari ( alimente și 

produse igienico-sanitare); 
 Distribuția unei mese calde la pachet pentru 50 de beneficiari. 

Proiectul “Masa Bucuriei pe Roți“ acordă servicii sociale gratuite beneficiarilor aparținând 
următoarelor grupuri țintă: 

a. Persoane vârstnice potrivit prevederilor art. 1, alin. (4) și art. 3 din Legea nr. 17/2000 
privind asistența socială a persoanelor vârstnice. 

- venit mai mic de 950 lei / membru de familie; 
- vârsta: pensionari, cu decizie de pensionare. Pentru bătrânii care au împlinit vârsta de 

pensionare (62 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi) dar nu au nici un venit; 
- situaţie familială: singuri, fără copii sau alte rude, sau abandonaţi de către aceştia; 
- stare de sănătate: precară, boli cronice; 
 
      b. Copii aflați în dificultate (conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului) proveniți din familii marginalizate sau aflate în risc de 
marginalizare socială. Limita maximă a veniturilor realizate de membru de familie pentru 
accesarea serviciilor de cantină socială nu trebuie să depășească 950 lei/lună. 

       c. Persoana marginalizată social este considerată persoana care beneficiază de venit 
minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat, în condițiile 
Legii nr. 416/2001 și se află în cel puțin două dintre următoarele situații: 

- nu are locuință în proprietate sau în folosință; 
- locuiește în condiții improprii; 
- nu are loc de muncă; 
- are unul sau mai mulți copii în întreținere sau face parte dintr-o familie cu mulți copii în 

întreținere; 
- este persoană vârstnică, fără susținători legali; 
- este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate; 
- a executat o pedeapsă privativă de libertate; 



 

- are în întreținere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, 
accentuat ori invaliditate gradul I sau II; 

     d. Persoanele aflate în risc de marginalizare socială care din cauza situației socio-
economice și medicale sunt supuse riscului de excludere socială (persoane cu handicap, 
persoane fără adăpost, persoane cu probleme medicale). 

     e. Persoane beneficiare de venit minim garantat sunt acele persoane prevăzute de Legea 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Ca urmare a celor prezentate mai sus şi în conformitate cu decizia Comisiei de evaluare și 

selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local 
din sfera serviciilor sociale, supun spre  aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul 
proiect de hotărâre. 

 

 

 

Director General, 
Gabriela Schmutzer 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 
 
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările şi completările ulterioare, se impune aprobarea derulării şi 
finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Masa 
Bucuriei pe Roţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia Diaconia – Filiala Sector 6. 

Proiectul “Masa Bucuriei pe Roţi” vine în sprijinul persoanelor defavorizate 
prin oferirea periodică a unui pachet de alimente, în special vârstnicilor care nu au 
aparţinători sau sunt imobilizaţi la pat şi au o pensie care nu le permite acoperirea 
tuturor cheltuielilor pentru asigurarea traiului zilnic, drept pentru care, supun spre 
dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de 
hotărâre.  

     
 
 
 
 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 

 

 

 
 


