
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                            PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR  6                                    AVIZEAZĂ                              
S.T. 787/14.11.2018                                                                   pentru legalitate                          
                                                                                            Secretarul Sectorului 6, 
                                   Demirel Spiridon 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind 
aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și 

a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” – unitate 
sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale  

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 
 
 

 
 Văzând Raportul de specialitate nr. 1312/09.11.2018 al Centrului de 
Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6;  

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale 
Consiliului Local Sector 6; 

Ținând seama de: 
- H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de 
funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului 
Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” - unitate sanitară 
cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6; 
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și 
funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 
orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor 
sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- O.G. nr. 70/2002  privind administrarea unităților sanitare publice de 
interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 189/29.09.2016 privind aprobarea înființării Centrului 
de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu 
personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6; 
 
 



 
- H.C.G.M.B. nr. 84/28.04.2016 privind aprobarea împuternicirii Consiliului 
Local Sector 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6 să înființeze Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul 
Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 
În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2)    

lit. d), e) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. I. (1) Se modifică Capitolul 7 al Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 6           
nr. 129/25.05.2017 – Proiect de funcționare a ”Centrului de sănătate 
multifuncțional Sf. Nectarie” – Unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în 
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6,  
și va avea conținutul Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se înlocuiește Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017, cu 
Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Se înlocuiește Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017, cu 
Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017, rămân 
neschimbate. 

Art. III. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează 
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 28/30.01.2018. 

Art. IV. (1) Primarul Sectorului 6 și Centrul de Sănătate Multifuncțional 
”Sfântul Nectarie” vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ                    
                                                                                            pentru legalitate 
                                                                            Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                     
  
                                                                                            Demirel Spiridon                                
 
                                                                                               
 
Nr.:                                                             
Data:  
 



 
 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

 
Prin Raportul de specialitate nr. 1312/09.11.2018 întocmit de către 

Directorul Executiv al Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”- 

unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, se susține aprobarea modificării 

criteriilor de acordare a serviciilor medicale către persoanele defavorizate din 

Sectorul 6, a Organigramei și a Statului de funcții pentru Centrul de Sănătate 

Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”. 

Pentru o  mai bună funcționare și pentru extinderea adresabilității serviciilor 

medicale de specialitate, preventivă, curativă și de recuperare, oferite de către 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” persoanelor defavorizate 

din Sectorul 6, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local Sector 6, 

proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6        

nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, 

Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional  

”Sfântul Nectarie” – unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. 

 

 

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
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București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
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Nr.  1312/09.11.2018 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, Consiliul Local, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, asigură cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru 

protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor 

persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, unitate sanitară cu personalitate 

juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 

înființată, în conformitate cu prevederile H.C.L.129/25.05.2017, asigură la nivelul comunității 

sectorului 6, servicii medicale tuturor persoanelor care i se adresează și în special persoanelor 

defavorizate, vulnerabile, marginalizate social, ce au domiciliul legal pe raza sectorului 6. 

Obiectivul central al Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” este de a 

facilita accesul la asistența medicală copiilor și adulților marginalizați social, persoanelor cu o 

situație socială dificilă, neinstituționalizați, copii, bătrâni, șomeri, adulți fără venituri sau cu 

venituri mici care nu le permit accesarea de servicii medicale, cu o situație familială dificilă și 

având o situație medicală care necesită o intervenție medicală de specialitate. 

Pentru o mai bună funcționare și îndeplinirea obiectivelor Centrului de Sănătate 

Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, apreciem necesare luarea următoarelor măsuri: 

 

 I. Modificarea Capitolului 7- Grupul țintă și beneficiarii direcți ai Centrului de 

Sănătate Multifuncțional ”Sf. Nectarie”, din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 129/25.05.2017  

 

Avizat, 
Director General Adjunct 

Ionuț Popa 

Aprob, 
Director General 

Gabriela Schmutzer 
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În perioada parcursă de la deschidere, Decembrie 2017, și până în Octombrie 2018 s-a 

adresat centrului un număr de 550 de persoane aflate în diverse situații dificile. Aproximativ 25% 

dintre aceste persoane, s-au încadrat în condițiile de acordare a serviciilor medicale suportate din 

bugetul Consiliului Local Sector 6. La finele lunii Octombrie 2018, valoarea totală a plafoanelor 

puse la dispoziția persoanelor care s-au încadrat în condițiile proiectului din 2017, a fost de 

120.500 RON. 

Rata scăzută de admitere a persoanelor în nevoie la programul de acordare a ajutorului 

pentru accesarea serviciilor medicale de specialitate, se datorează în principal venitului înregistrat 

de cei care se adresează centrului, deși situația lor este evidentă, de incapacitate de a accesa 

servicii medicale de specialitate. 

Dintre factorii identificați cu o influență asupra valorii veniturilor persoanelor în discuție, 

menționăm: 

1. Stabilirea de la 01 Ianuarie 2018, conform Hotărârii Guvernului nr. 846/2017  a 

salariului minim brut de 1.900 de lei, în creștere. 

2. Perspectiva de creștere a salariului minim brut începând cu 01 Decembrie 2018, la 

2080 lei și respectiv 2350 lei, pentru angajații cu vechime de minimum 15 ani și pentru 

cei cu studii superioare. 

3. De la 1 iulie 2018, s-a majorat punctul de pensie cu 10% ajungând la 1.100 lei, 

conform OUG nr. 82/2017. Astfel, pensia socială minim garantată este de 640 lei, ceea 

ce, în prezent, pentru o familie formată din doi pensionari, ar însemna că nu ar 

beneficia de gratuitate, deși veniturile sunt insuficiente chiar și pentru a achita 

contravaloarea a 50% din serviciile medicale oferite în cadrul Centrului de Sănătate 

Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”. 

4. Conform H.C.G.M.B. cu nr. 330/2017 persoanele adulte cu handicap încadrate în 

oricare dintre cele 4 grade de handicap, care au domiciliul stabil în București, primesc 

500 de lei/lunar, mărind astfel venitul familiei. 

 

Totodată, trebuie avut în vedere și impactul asupra veniturilor a următorilor factori: 

1. Pe perioada cuprinsă între momentul aprobării proiectului (Mai 2017) și luna 

Octombrie 2018, indicele prețurilor de consum raportat de Institutului Național de 
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Statistică este de 6,27%, afectând surplusul financiar obținut prin modificările 

menționate mai sus. 

2. Coșul lunar este indicatorul esențial, al nivelului de trai al românilor. Institutul Național 

de Statistică estima pentru anul 2017, valoarea alimentelor din coșul lunar la circa 1000 

de lei. Prin comparație, valoarea actuală totală a coșului lunar pentru o familie formată 

din trei persoane este de 2.304 de lei. Pentru alimente sunt alocate peste 45%, iar 

pentru locuință 13,3%. Celelalte procente sunt alocate pentru îmbrăcăminte, sănătate, 

educație. 

3. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, doar în ultimele luni din 

2017 cheltuielile cu alimentele de bază s-au majorat cu peste 4%, prețul gazelor 

naturale livrate populației cu peste 6%, cel al energiei electrice cu circa 3,5 lei la 100 

kWh, iar costul unui litru de carburant cu circa 70 – 80 bani – cu impact asupra întreg 

lanțului economic.  

Prin obiectivul central al Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” de a 

facilita accesul locuitorilor sectorului 6, cu venituri reduse, aflate în situații vulnerabile și cu 

probleme de sănătate la serviciile medicale, se reafirmă efortul statului român de garantare a 

dreptului la ocrotirea sănătății și luarea de măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice 

(art.34 din Constituția României).  

Susținerea menținerii stării de sănătate a individului și a îmbunătățirii calității vieții este o 

resursă esențială pentru comunitate și pentru societate în ansamblu. 

În concluzie, experiența de până acum relevă faptul că nevoia de servicii medicale la 

nivelul comunității este tot mai acută, iar Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” 

se găsește în fața unor solicitări din partea cetățenilor sectorului 6, persoane cu nevoi, ale căror 

venituri depășesc plafoanele de acordare a serviciilor medicale, impuse în cadrul proiectului 

aprobat în anul 2017, astfel fiindu-le limitat accesul la servicii medicale necesare.  

Având în vedere cele prezentate anterior, propunem spre aprobare Consiliului Local 

Sector 6, modificarea începând cu data de 01 Ianuarie 2019 a plafoanelor de acordare a 

serviciilor medicale pentru locuitorii Sectorului 6 și includerea în program de noi categorii de 

persoane, după cum urmează: 
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1. Persoanele cu un venit de până la 850 lei/membru de familie sau 1000 lei dacă este 

persoană singură, vor beneficia de servicii medicale gratuite, în sumă maximă de 1000 

lei/an; 

2. Persoanele cu un venit situat între 851 lei – 1000 lei/membru de familie sau între 1001 lei 

- 1100 lei dacă este persoană singură, vor achita 25% din serviciile medicale, ajutorul 

acordat fiind în sumă maximă de 750 lei/an; 

3. Persoanele cu un venit situat între 1001 lei – 1200 lei/membru de familie sau între 1101 

lei - 1200 lei dacă este persoană singură, vor achita 50% din serviciile medicale, ajutorul 

acordat fiind în sumă maximă de 500 lei/an; 

4. Persoanele cu un venit situat între 1201 lei – 1500 lei/membru de familie sau între 1201 

lei - 1300 lei dacă este persoană singură, vor achita 75% din serviciile medicale, ajutorul 

acordat fiind în sumă maximă de 250 lei/an; 

5. Persoanele cu un venit situat peste 1500 lei/membru de familie sau peste 1300 lei dacă 

este persoană singură, vor achita integral serviciile medicale; 

6. Pentru persoanele care optează exclusiv pentru servicii medicale de STOMATOLOGIE, 

ajutorul acordat este în sumă maximă de: 

- 1500 lei/an pentru persoanele care se încadrează în prima categorie (punctul 1) 

- 1125 lei/an pentru persoanele care se încadrează în a doua categorie (punctul 2) 

-   750 lei/an pentru persoanele care se încadrează în a treia categorie (punctul 3) 

-   375 lei/an pentru persoanele care se încadrează în a patra categorie (punctul 4) 

7. Persoanele adulte cu certificate de încadrare în grad de handicap, vor beneficia gratuit 

de maxim 4 ori/an de servicii medicale de recuperare medicală, conform recomandărilor 

medicului specialist de recuperare medicală; 

8. Copiii cu certificate de încadrare în grad de handicap, vor beneficia gratuit de maxim 4 

ori/an de servicii medicale de recuperare medicală, conform recomandărilor medicului 

specialist de recuperare medicală; 

 

II. Modificarea organigramei și a statului de funcții 

 

În vederea unei mai bune funcționări a activității specifice din cadrul Centrului de Sănătate 

Multifuncțional “Sfântul Nectarie”, propunem aprobarea noii organigrame și a statutului de 
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funcții, prin reorganizarea Compartimentului Medical (32 de posturi- organigrama veche) și al 

Centrului de Recuperare (1+7 posturi organigrama veche) astfel: 

II.1. Modificarea structurii Centrului de Recuperare prin desființarea postului de Șef  

Centrul de Recuperare, înființarea unui post de medic și două posturi noi de 

kinetoterapeut (1 medic recuperare, 8 posturi kinetoterapeut și 1 maseur). 

II.2. Transformarea Compartimentului Medical (organigrama veche - 32 posturi: 11 

medici, 17 asistente medicale, 4 referenți) în 3 Compartimente (organigrama nouă - 36 

posturi: 13 medici, 17+1 asistente medicale, 5 referenți), după cum urmează: 

II.2.1. Compartiment Medici: 13 medici (11 medici din vechea organigramă + 2 

posturi nou înființate de medic pentru extinderea ofertei de servicii medicale); 

II.2.2. Compartiment Asistente Medicale, 18 posturi: 1 post nou înființat de  

asistent medical șef + 17 asistente medicale din structura veche; 

II.2.3. Compartiment Primire Pacienți:  5 referenți (1 post nou înființat); 

 

Propunerile vin ca urmare a analizei privind desfășurarea activităților pe care conducerea 

Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” a efectuat-o după  primul an de 

activitate, identificând astfel nevoile de personal și zonele de încărcare mare. Prin aceste 

modificări și transformări se dorește asigurarea necesarului de posturi pentru activitățile și 

serviciile acordate, în concordanță cu scopul/funcțiile centrului şi a nevoilor beneficiarilor.  

 

 II.1. Modificarea structurii Centrului de Recuperare 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” a semnat cu Casa de Asigurări de 

Sănătate a Municipiului București un Contract de furnizare de servicii medicale în asistență 

medicală pentru specialitatea medicină fizică și reabilitare. În vederea asigurării derulării, în cele 

mai bune condiții, a contractului cu CASMB, este obligatorie prezența unui medic de recuperare 

în cadrul Centrului de Recuperare. 

În acest context, considerăm ca se impune desființarea postului de Șef Centrul de 

Recuperare și înființarea unui post de medic de recuperare, acesta putând asigura, la parametri 

optimi, prestarea serviciilor de recuperare medicală, asigurând totodată și consultațiile necesare 

desfășurării activității de către kinetoterapeuți și maseur.  



 

 
6 

 

Având în vedere numărul mare de solicitări de servicii de recuperare medicală, dar și baza 

materială de care Centrul de Recuperare dispune, propunem înființarea a două posturi noi de 

kinetoterapeuți. În acest moment, Centrul de Recuperare se confruntă cu un volum mare de 

solicitări din partea celor trei categorii de pacienți (persoane defavorizate, persoane cu  bilete de 

trimitere CASMB, persoane cu plată) pentru serviciile de recuperare medicală.  Deși baza 

materială a Centrului de Recuperare (2 săli kinetoterapie, o sală fizioterapie, electroterapie, cabinet 

consultații recuperare, medicină fizică și balneologie) permite creșterea numărului de pacienți, 

numărul insuficient de kinetoterapeuți nu poate acoperi cererea de servicii de recuperare. În acest 

context, considerăm utilă înființarea a două posturi de kinetoterapeuți, astfel încât oferta 

serviciilor de recuperare să se adreseze unui număr cât mai mare de persoane.  

 

II.2. Transformarea Compartimentului Medical 

II.2.1. Compartimentul Medici va avea în structura sa 13 posturi de medic:  11 posturi 

din structura anterioară + 2 posturi de medic nou înființate.  

Având în vedere numărul mare de solicitări de programare la servicii medicale de 

cardiologie și pediatrie, considerăm oportună extinderea ofertei de servicii în această direcție, prin 

înființarea a două posturi de medic în cadrul Compartimentului Medici. Beneficiarii principali ai 

Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” sunt persoane asistate social care sunt fie 

persoane în vârstă ce necesită consultații de cardiologie, fie copii care necesită consultații de 

pediatrie. De asemenea, cele două specializări pentru care se solicită crearea a două posturi noi pot 

fi adăugate în contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.    

 

II.2.2. Compartimentul Asistente Medicale va avea în structura sa 17 posturi de asistent 

medical din structura veche + 1 post nou înființat de Asistent Medical Șef. Propunem înființarea 

acestui  post fără modificarea numărului total de posturi de conducere din organigrama veche. Prin 

desființarea postului de Șef Centrul de Recuperare și înființarea postului de Asistent Medical Șef 

se păstrează constant numărul de 7 posturi de conducere. 

Această completare a numărului de posturi din Compartimentul Asistente Medicale este 

necesară pentru a asigura o cât mai bună și eficientă coordonare a acestuia. Experiența dobândită 

după un an de activitate ne arată că este necesară crearea acestei poziții, pentru a facilita atât 
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comunicarea cât și o mai bună organizare în vederea eficientizării activității desfășurate în cadrul 

acestui compartiment. 

II.2.3. Compartiment Primire Pacienți va avea în structura sa 5 posturi de referenți prin 

înființarea unui post nou (special pentru Cabinetul de Medicina Muncii). Dat fiind numărul de 

protocoale încheiat între Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și instituțiile 

publice subordonate Consiliului Local Sector 6, pentru o mai bună gestionare a acestora și pentru 

asigurarea unor servicii de calitate de Medicina Muncii, este necesar suplimentarea personalului în 

cadrul Compartimentului Primire Pacienți. 

Față de cele expuse anterior și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, propunem 

spre analiza și aprobarea Consiliului Local Sector 6: 

- modificarea Capitolului 7 - Grupul țintă și beneficiarii direcți ai Centrului de 

Sănătate Multifuncțional ”Sf. Nectarie”, din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 

nr. 129/25.05.2017,  

- modificările aduse Organigramei și Statului de funcții pentru Centrul de Sănătate 

Multifuncțional “Sfântul Nectarie” . 

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2), lit.d), e) şi 

n) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, supun spre aprobare Consiliului Local Sector 6 al Municipiului București 

prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 
Cu deosebită considerație, 

 
Lucian Grigore Popa 

Director Executiv 


