
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                           AVIZEAZĂ 
S.T. 791/15.11.2018                                                                 pentru legalitate 
                                                                                            Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                       Demirel Spiridon  
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale       
din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, pentru perioada 2019 - 2023 

 
 

 Văzând Raportul de specialitate nr. D/24385/15.11.2018 al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 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 prevederile art. 1 alin. (2) şi Anexa nr. 1, art. 2 lit. a) şi          
art. 3 alin. (3) lit. a) şi b) din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea             
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2, precum 
şi cele ale art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Consiliul Local Sector 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Strategia locală de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din 
Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, în anii 2019-2023, 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 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 Anexei nr.1, art. 2, lit. a)  din H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de  organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 

orientative de personal, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului îi revine 

sarcina de a „asigura elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe 

care le supune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului 

municipiului Bucureşti”. 

Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale din sectorul 6 își propune să 

stabilească un sistem de obiective și măsuri care să ofere cadrul atât pentru consolidarea 

politicilor sociale la nivel local, în concordanță cu strategiile naționale și nevoile existente, cât și 

pentru accesarea de fonduri, în vederea creșterii calității vieții și promovarea principiilor de 

coeziune și incluziune socială. 

 Prezenta strategie își are justificarea în nevoia de armonizare a practicilor utilizate în 

domeniul furnizării serviciilor de asistență socială cu: legislația europeană și națională, 

prevederile strategiilor naționale privind incluziunea socială, reducerea sărăciei, promovarea și 

respectarea drepturilor grupurilor vulnerabile, strategiile regionale, județene și municipale 

privind dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local. 

 Elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a DGASPC sector 6 a avut în 

vedere corelarea cu strategiile și politicile sectoriale existente la nivel european, național, 

regional și local. Au fost analizate o serie de documente strategice și legislative din domeniul 

social pentru  a realiza o analiză cât mai completă și o viziune coerentă și integrată, cu obiective 

care să reflecte nevoile reale ale beneficiarilor și să conducă la dezvoltarea unor servicii sociale 

integrate. 

 Impactul asupra comunităţii locale pe termen mediu şi lung, se va reflecta prin 

următoarele:  

- creşterea calităţii în serviciile oferite copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în risc 

de marginalizare socială;  

- creşterea încrederii în a colabora şi a crea servicii complementare, cât şi implicarea 

directă în rezolvarea unei probleme complexe a membrilor comunităţii; 



 

- dezvoltarea mecanismelor consultative cu alţi actori sociali;  

- folosirea acelor prevederi menţionate în procesul de integrare europeană referitoare la 

dezvoltarea locală şi la creşterea cooperării între autorităţile locale şi societatea civilă; 

- asigurarea unor programe de formare continuă a personalului de specialitate;  

- contribuirea la dezvoltarea serviciilor sociale pentru includerea persoanelor 

defavorizate;  

- dezvoltarea de abilităţi suplimentare – învăţarea continuă – în concordanţă cu modelele 

europene şi capacitatea de a le adapta la nevoile cetăţenilor din comunitatea locala a 

sectorului 6;  

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a DGASPC sector 6 2019 – 2023 urmărește 

ca, în acord cu politica europeană și națională de incluziune socială și combatere a sărăciei și cu 

strategiile existente la nivelul Municipiului București, să creeze și să implementeze un sistem 

performant și eficient de furnizare a serviciilor sociale bazat pe o abordare integrată, 

participativă, multisectorială și interinsituțională, bazat pe standardele minime de calitate în 

furnizarea serviciilor sociale.  

Faţă de cele prezentate, propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul 

proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din 

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti. 

 
 
 
 
 

Director General, 
Gabriela Schmutzer 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
Ţinând cont de Raportul de specialitate nr. D/24385/15.11.2018 întocmit de 

către directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6 prin care se susţine aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor 
Sociale din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, în anii 2019-2023 și luând în 
considerare dezideratele politicilor sociale formulate la nivel naţional, dar şi la 
nivel european de a dezvolta serviciile de asistenţă socială, consider de importanţă 
strategică locală implementarea proiectului sus-menţionat.  

Obiectivul Guvernului României este ca toți cetățenii să aibă oportunități 
egale de a participa în societate, să fie apreciați și valorizați, să trăiască în 
demnitate, iar nevoile lor elementare să fie satisfăcute și diferențele respectate. În 
acest context, incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului 
de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială cu 580.000, până în 
anul 2020, față de anul 2008, conform țintei asumate de România în vederea 
îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020, reprezintă rezultatul principal 
vizat de strategie. 

Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale din sectorul 6 își propune 
să stabilească un sistem de obiective și măsuri care să ofere cadrul atât pentru 
consolidarea politicilor sociale la nivel local, în concordanță cu strategiile 
naționale și nevoile existente, cât și pentru accesarea de fonduri, în vederea 
creșterii calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială. 

Având în vedere cele sus-menţionate, supun spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei 
locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, 
pentru perioada 2019 – 2023. 

  
 

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 


