
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                     PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                         AVIZEAZĂ 
S.T. 795/15.11.2018                                                         pentru legalitate 
                     Secretarul Sectorului 6 
                                     Demirel Spiridon 

                                                                             
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care 
beneficiază de servicii oferite de Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi  

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2019 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/24344/15.11.2018 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 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; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;   
- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile  art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost 
pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 
stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice 
din centrele rezidenţiale; 
- Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 
sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Referatul înregistrat cu nr. D/23398/01.11.2018 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere 
a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Consiliere 
Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6, în anul 2019;  

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 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care 
beneficiază de servicii oferite de Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi în 
cuantum de 1875 lei/persoană asistată, în anul 2019, conform Anexei, care face 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 ŞEDINŢĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                               pentru legalitate                           
                                                                                                                         Secretarul Sectorului 6, 
                 

         Demirel Spiridon 
Nr.: 
Data:                                                                



 

 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
În vederea stabilirii costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu 

handicap care beneficiază de serviciile oferite în cadrul Centrului de Consiliere 
Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi, propunem efectuarea demersurilor necesare 
pentru emiterea Hotărârii Consililului Locala sector 6 în acest sens. 

Astfel, Centrul  de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabiltăţi este o 
componentă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Colpilului sector 6, 
Bucureşti, care oferă persoanelor adulte cu handicap servicii de reabilitare şi 
recuperare funcţională şi integrare/reintegrare socială, în funcţie de nevoile individuale 
ale beneficiarilor. 

Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabiltăţi are capacitatea de 40 
de locuri şi este situat la adresa din Bucureşti, sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr 
101, Bl A2, parter şi funcţionează în condiţiile respectării Ordinului 67/2015 privind 
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

Potrivit prevederilor: 
 Legii 448/2008 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, repubilcată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Hotărârii de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, repubilcată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor 
minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe 
membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de 
întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din 
centrele rezidenţiale; 

 Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate 
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi; 

 Hotărârii de Guvern nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al 
alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi 
unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor 
adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, 

se impune stabilirea costului mediu lunar/asistat pentru persoanele adulte cu 
handicap, beneficiare a serviciilor sociale oferite în cadrul Centrului de Consiliere 
Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi. 



Referitor la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al unei personae adulte 
cu handicap asistate în cadrul Centrului de Consiliere Psihosocială Persoane cu 
Dizabilităţi, se estimează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, conform anexei nr.1, 
realizată de către personalul de specialitate al Serviciului Contabilitate din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Colpilului sector 6, Bucureşti), a fi 
neceare: 

 cheltuielile cu bunuri şi servicii- pentru hrană, de întreţinere şi 
gospodărire, obiecte de inventar de mica valoare şi scurtă durată; 

 cheltuielile de personal. 
 
Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem stabilirea costului mediu 

lunar de întreţinere pentru un beneficiar asistat în cadrul Centrului de Consiliere 
Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi pentru anul 2019, la nivelul sumei de 1875 lei 
/persoană asistată. 
 
 
 

Director General  
Gabriela Schmutzer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

 
Prin Raportul de specialitate nr. D/24344/15.11.2018, întocmit de către 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, se susţine aprobarea în anul 2019, a costului mediu lunar în cuantum de 1875 

lei/persoană asistată pentru persoanele adulte cu dizabilităţi asistate în Centrul de 

Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi, din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.  

În vederea stabilirii, în anul 2019, a costului mediu lunar de întreţinere a 

persoanelor adulte cu handicap, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local 

Sector 6, proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a 

persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de 

Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2019. 

 

 
PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

tel: 0376204319, www.primarie6.ro,  e-mail: prim6@primarie6.ro 



 


