
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                        PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                            AVIZEAZĂ 
S.T.: 382/19.06.2018                                                                 pentru legalitate 
                                                                                            Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                         Demirel Spiridon  
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6,  
în anul 2018, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în 
parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” 

 
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; 
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; 
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 85/28.04.2016 
privind aprobarea cooperării Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu Fundaţia Filantropică 
Metropolis  în vederea implementării în comun a proiectului „Centrul de zi pentru 
copii şi părinţi”; 
- Prevederile art. 48, art. 62 alin. (1) lit. c) şi art. 123 alin. (2) 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; 
- 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 finanțele 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), 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 228.000 lei din 
bugetul local al Sectorului 6, în anul 2018, a proiectului „Centrul de zi pentru copii 
şi părinţi”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică Metropolis, 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 prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

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

Centrul de Zi pentru Copii şi Părinţi contribuie la implementarea unor 
activităţi aferente obiectivelor strategice din planul de acţiune pentru 
Implementarea Strategiei 2011-2018, anexă la Hotărârea Consiliului Local Sector 
6, din data de 29.11.2011. Astfel, privind protecţia şi promovarea drepturilor 
familiei şi copilului, programul Centrul de Zi pentru Copii și Părinţi contribuie la 
îndeplinirea obiectivului strategic nr. 1 “Responsabilizarea familiei pentru 
creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii”, prin activităţi de consiliere a 
părinţilor vizând dezvoltarea practicilor parentale eficiente, informare şi 
sensibilizare a acestora cu privire la drepturile copilului.  
 Fundaţia Filantropică Metropolis vine în întâmpinarea obiectivului strategic 
nr. 7 „Respectarea dreptului copilului la protecţie, prin intervenţie 
multidisciplinară şi interinstituţională”, parteneriatul reprezentând o acţiune directă 
aferentă implementării acestui obiectiv. Programul Centrul de Zi pentru Copii şi 
Părinţi, prin activităţile de evaluare iniţială şi detaliată a beneficiarilor, suport 
educaţional pentru copil, sprijin pentru părinţi, contribuie la identificarea situaţiilor 
de nerespectare a drepturilor copilului şi acţionează în interesul superior al 
acestuia. Prin Centrul de zi pentru copii şi părinţi, Fundaţia Filantropică 
Metropolis, oferă familiilor aflate în situaţii de risc servicii de: consiliere socială, 
consiliere juridică, informare despre drepturi şi obligaţii, consiliere psihologică 
pentru copil şi familie, educaţie, terapie ocupaţională, socializare şi petrecerea 
timpului liber, orientare şcolară, prepararea şi servirea hranei, acordarea unui 
supliment pentru acasă. 
 Activităţile desfăşurate în cadrul centrului de zi urmăresc promovarea şi 
respectarea drepturilor copilului, implicarea şi responsabilizarea 
părinţilor/reprezentanţilor legali în procesul formativ-educativ şi de dezvoltare 
armonioasă a personalităţii copiilor. 

Ca urmare a celor prezentate mai sus, 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 finanţărilor 
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 „Centrul de 
zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”, 
prin faptul că serviciul de tip centrul de zi este în conformitate cu promovarea 
incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, dezvoltarea resurselor umane şi 
realizarea de parteneriate efective între autorităţile publice locale şi organizaţiile 
nonguvernamentale. 

Față de cele expuse mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre.  
 

 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 

 
 

 
 
 
 


