
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                  PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                            AVIZEAZĂ 
S.T. 794/15.11.2018                              pentru legalitate 
                  Secretarul Sectorului 6, 
                                Demirel Spiridon 

 
                                                                                 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea derulării în anul 2019 a proiectului de dezvoltare al Serviciului 
de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice 

“FLOARE ROŞIE” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă  
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 
 
 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/24341/15.11.2018 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 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; 

- 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. 19 lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 6 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Referatul cu nr. D/24081/12.11.2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2)   
lit. 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 derularea în anul 2019 a proiectului de dezvoltare al 
Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane 
Vârstnice “FLOARE ROŞIE” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 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 conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, consiliul local potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, asigură cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru protecţia 
copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau 
grupuri aflate în nevoie socială. 

În subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 
funcţionează Centrul pentru Persoane Vârstnice ”Floare Roşie” situat în strada Floare Roşie, nr.7A, 
sector 6 care oferă servicii de recuperare medicală balneofizioterapie şi anume: 

 
1. Kinetoterapie 
2. Masaj teraeutic 
3. Fizioterapie 
4. Hidrokinetoterapie 
5. Reflexoterapie 
Baza de tratament  şi de recuperare din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice 

”Floare Roşie” asigură condiţii de furnizare a serviciilor terapeutice la standarde superioare de 
calitate.  

Menţionăm faptul că pe parcursul anului 2018, pe lângă persoanele vârstnice 
instituţionalizate în cadrul centrului, au solicitat servicii de recuperare balneofizioterapie un 
număr de 186 cazuri noi, (433 cereri soluţionate): persoane adulte cu/fară handicap, copii cu/fără 
handicap si persoanele vârstnice din comunitate, aceştia beneficiind de servicii 
balneofizioterapie în stagii a câte 10 şedinţe la recomandarea medicului specialist 
balneofizioterapeut, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 26/31.01.2018- proiect de 
dezvoltare al Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane 
Vârstnice ”Floare Roşie” . 

Precizăm faptul că pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate un număr de 15 solicitari 
din partea persoanelor domiciliate în sectorul 6 privind acordarea serviciilor de 
balneofizioterapie cu achitarea costurilor conform metodologiei, dar nu au fost înregistrate 
solicitari pentru accesarea serviciilor balneofizioterapie cu plată, de către persoane domiciliate în 
alte sectoare/ judeţe.  

Astfel, experienţa din anul 2018,  relevă faptul că nevoia de servicii de recuperare medicală 
specializată la nivelul comunităţii este tot mai acută necesitând accesarea unui sistem integrat de 
servicii sociale, medicale de recuperare şi reabilitare de calitate, serviciile de recuperare medicală 
balneofizioterapie reprezentând o componentă importantă a acestora. 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protectia Copilului  Sector 6 se găseşte şi în faţa 
unor solicitări din partea altor persoane domiciliate pe raza altor sectoare ale Municipiului Bucureşti 
sau pe raza unor judeţe limitrofe, ca urmare considerăm că aceştia pot beneficia de servicii de 
recuperare medicală balneofizioterapie, în condiţiile achitării costurilor aferente şi  în limita locurilor 
disponibile. Astfel, se va realiza menţinerea dezvoltarării componentei de autofinanţare prin 
furnizarea serviciului de recuperare medicală balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru 
Persoane Vârstnice ”Floare Roşie”  cu plată, precum şi diversificarea categoriilor de beneficiari.  

 
 
 
 



 

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare Consiliului Local Sector 6 
menţinerea proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul 
Centrului pentru Persoane Vârstnice ”Floare Roşie”  la nivelul sectorului 6, respectiv dezvoltarea 
serviciilor de recuperare balneofiziotrapie existente la nivelul centrului, continuarea programului 
propriu de furnizare de servicii de de recuperare balneofiziotrapie pentru locuitorii sectorului 6, dar 
şi facilitarea accesului persoanelor care nu au domiciliul în sectorul 6 şi doresc să achite costurile 
pentru acest tip de serviciu. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului 

Local Sector 6 prezentul proiect de hotărâre. 

 

Director general, 

GABRIELA SCHMUTZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
 

Prin Raportul de specialitate nr. D/24341/15.11.2018 întocmit de către 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, se susţine aprobarea derulării în anul 2019 a proiectului de dezvoltare al 

Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie  din cadrul Centrului pentru Persoane 

Vârstnice “FLOARE ROŞIE”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

În vederea derulării în anul 2019 a proiectului de dezvoltare al Serviciului 

de Recuperare Balneofizioterapie, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului 

Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării în anul 2019 a 

proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din 

cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “FLOARE ROŞIE”, desfăşurat de 

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

 
 
 

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 


