
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                           AVIZEAZĂ 
S.T. 914/17.12.2018            pentru legalitate 
                  Secretarul Sectorului 6, 
                                  Demirel Spiridon  

           
                                                                        

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană și a costului 

mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în  
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul  
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 

 în anul 2019 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/26427/17.12.2018 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 modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;  
- Hotǎrârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile 
ulterioare; 
- Ordinul A.N.P.H. nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere 
datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru 
persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea metodologiei 
de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu 
handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap 
sau de susţinătorii acestora, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 
- Prevederile art. 3 din H.G. 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; 
- Prevederile art. 5 alin. (2) din Hotǎrârea de Guvern 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; 
 



 
- Nota de fundamentare nr. D/26381/14.12.2018 privind stabilirea costului mediu 
lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  
- Nota de fundamentare nr. D/26382/14.12.2018 privind stabilirea nivelului 
alocației zilnice de hrană pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în Centrul 
de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  

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. (1) Se aprobă cuantumul maxim al alocației zilnice de hrană a 
persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihică “Uverturii”, în sumă de 21 lei/zi/persoană. 

(2) Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu 
handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică 
“Uverturii”, în cuantum de 6864 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 SEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                pentru legalitate                              
                                                                                        Secretarul Sectorului 6, 
 
    
                                Demirel Spiridon  
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.: 
Data:              
 
 
 
 
 



 
                                                 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Ȋn vederea stabilirii cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar 
de ȋntreţinere, pentru anul 2019, al persoanelor adulte cu handicap ȋngrijite în cadrul Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică „Uverturii”, propunem efectuarea demersurilor necesare 
pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local sector 6 ȋn acest sens.  

Precizăm că, ȋn 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. 

Astfel, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică „Uverturii” este o componentă a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti, care asigură 
persoanelor adulte cu handicap neuropsihic, găzduire, îngrijire, recuperare, integrare/reintegrare 
socialǎ, pe o perioadă determinată/nedeterminatǎ, în funcţie de nevoile individuale ale 
beneficiarilor şi de gradul de dependenţă al acestora. 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică „Uverturii” este situat la adresa din 
Bucureşti, sector 6, Aleea Drumul Mǎnǎstirea Vǎratec nr.1-5 şi funcţionează în conformitate cu 
cerințele Ordinului nr.67/2015 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate  pentru centrele 
rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap - Anexa 1. 
 

Potrivit prevederilor: 
 Legii nr. 448/2006 privind  protecṭia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;  
 Hotǎrârii de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecṭia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

 Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 Ordinului nr. 1887/15.09.2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate 

de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu 
handicap sau de susţinătorii acestora; 

 Ordinul nr. 67/21.01.2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 Hotărârii de Guvern nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 
serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se 
stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor 
vârstnice din centrele rezidențiale; 

 Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 din 14 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

 Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificǎrile şi completǎrile 
ulterioare. 

 se impune stabilirea cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană și costului mediu 
lunar/asistat pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în cadrul Centrului de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihică „Uverturii” pentru anul 2019. 

Având în vedere prevederile permisive ale art.3 din Hotǎrârea de Guvern nr. 903/2014 privind 
stabilirea nivelului minim al alocaṭiei zilnice de hranǎ pentru consumurile colective din instituṭiile 
publice de asistenṭǎ socialǎ şi tinând cont de necesarul zilnic de calorii/persoanǎ adultǎ cu 



handicap, propunem menținerea nivelului alocaṭiei zilnice de hranǎ, pentru anul 2019, ȋn 
cuantumul de 21 lei, pentru persoanele adulte cu handicap ȋngrijite ȋn cadrul Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Neuropsihic „Uverturii”.  

Precizăm faptul că nivelul alocației  zilnice de hrană pentru consumurile colective din Centrul 
de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Uverturii este de 21 lei,  conform Hotărârii Consiliului 
Local  nr. 37/16.02.2015 și este compusă  din 3 mese principale și 2 gustări. Meniul este variat și 
asigură necesarul zilnic de calorii. 

Stabilirea costului mediu lunar de întreṭinere al unei persoane adulte cu handicap ȋngrijite 
în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică „Uverturii”, pentru anul 2019, s-a 
realizat în baza unei analize a cheltuielilor efectuate pe parcursul anului 2018 cu îngrijirea și 
asistarea beneficiarilor, realizată în colaborare cu personalul de specialitate al Serviciului 
Contabilitate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 
Bucureşti. 

Costul mediu lunar rezultat (6864 lei/persoană asistată) a avut în vedere cheltuielile de 
personal, de întreținere și gospodărire, hrană, obiecte de inventar, echipament și cazarmament, 
materiale sanitare și altele asemenea, în conformitate cu clasificația bugetară specifică bugetelor 
autorităților administrației publice locale. 

Astfel, categoriile de cheltuieli vizate la stabilirea costului mediu lunar/asistat sunt 
prezentate în cadrul Anexei nr.1 și vizează:  

 cheltuielile cu bunuri şi servicii - pentru hrană, materiale sanitare, medicamente, 
cheltuieli de întreṭinere şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament; 

 cheltuielile de personal (în conformitate cu H.G. nr. 867/14.10.2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor – cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale, Anexa 1 - Regulament – Cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciului social cu cazare, art. 8 – Structura organizatorică, numărul de 
posturi şi categoriile de personal).  

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, Anexa 1 - Regulament – Cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare, 
raportul angajat beneficiar este de 1/1, iar ponderea personalului de specialitate este de 
60%, situație care generează costuri crescute în ceea ce privește îngrijirea și asistența 
beneficiarilor - persoane adulte cu handicap neuropsihic. 

Precizăm faptul că serviciul social Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică 
„Uverturii” funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de 
asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale 
prevăzute de legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege, precum și în 
standardele minime de calitate aplicabile. 

Scopul serviciului social Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică „Uverturii” 
este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care 
îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, 
reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, 
asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor 
cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în 
comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol 
securitatea acestora.      

Astfel, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 67/21.01.2015 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte 
cu dizabilităţi, centrul rezidenţial trebuie să dispună de o structură de personal capabil să asigure 
activităţile şi serviciile acordate, în concordanţă cu scopul/funcţiile centrului şi cu nevoile 
beneficiarilor. De asemenea, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică „Uverturii” 
asigură asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor aflaţi în situaţie de 
dependenţă, asigură asistenţa necesară beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă, pentru 
realizarea activităţilor vieţii zilnice și asigură servicii de asistenţă medicală. 

Subliniem faptul că persoanele adulte cu handicap neuropsihic, beneficiarii Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică „Uverturii” sunt persoane aflate în situație de boală (boli 
neurodegenerative, boli psihice), aflate în situație de dependență (necesită ajutor pentru efectuarea 
activităților de viață zilnice), cu grave tulburări de comportament și manifestări agresive. 



Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică „Uverturii” asigură monitorizarea 
permanentă a persoanelor adulte cu handicap neuropsihic, în scop preventiv şi terapeutic a stării de 
sănătate a beneficiarilor şi adaptează regimul de viaţă şi cel alimentar conform indicaţiilor 
specialiştilor. Centrul rezidenţial asigură programe de recuperare/reabilitare în scopul menţinerii 
sau ameliorării autonomiei funcţionale a beneficiarului și dispune de personal calificat pentru 
realizarea serviciilor/terapiilor de recuperare/reabilitare funcţională. Evaluarea situației fiecărui 
beneficiar  se realizează de personal de specialitate (după caz, asistent social, medic, asistentă 
medicală, psiholog, kinetoterapeut, fizioterapeut, psihopedagog, ergoterapeut, pedagog de 
recuperare, etc.), de o echipă multidisciplinară. 

Referitor la creșterea costului mediu de întreținere rezultat/beneficiar, respectiv de la 4367 
lei (cuantum stabilit pentru anul 2018 în baza analizei costurilor pentru anul 2017) la 6864 lei 
(cuantum stabilit pentru anul 2019 în baza analizei costurilor pentru anul 2018), subliniem faptul 
că această creștere este motivată prin creșterile salariale prevăzute de Legea nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului medical din fondurile publice, respectiv prin creșterea salariilor brute ale 
personalului medical începând cu data de 01.03.2018. Menționăm faptul că personalul medical 
reprezintă 50% din totalul angajaților. 

Menționăm faptul că această categorie de beneficiari generează costuri crescute și în ceea ce 
privește cheltuielile cu bunuri şi servicii, existența unor deficiențe ar putea genera riscuri în planul 
asistenței și îngrijirii acestora, cu efecte grave asupra activității Centrului de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihică „Uverturii”, respectiv Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6. 

Având în vedere cele menṭionate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local 
Sector 6 stabilirea costului mediu lunar de ȋntreţinere pentru persoanele adulte cu handicap 
ȋngrijite în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică „Uverturii”, la suma de 
6864 lei/persoană asistată, pentru anul 2019. 

Astfel, în vederea stabilirii cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană și a costului 
mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap  îngrijite în cadrul Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică „Uverturii”, 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/26427/17.12.2018, întocmit de către 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, se susţine aprobarea cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană, în 

sumă de 21 lei/zi/persoană și a costului mediu lunar în cuantum de                   

6864 lei/persoană asistată, al persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.  

În vederea stabilirii cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană și a 

costului mediu lunar al persoanelor adulte îngrijite în Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihică “Uverturii”, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului 

Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim al 

alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor 

adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică 

“Uverturii” 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 

 



 
 
 
 
 
 
 


