
MUNICIPIUL BUCUREŞTI             PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                           AVIZEAZĂ 
S.T. 912/17.12.2018                                                                 pentru legalitate 

                                                                                        Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                      Demirel Spiridon  

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului  

“Siguranţă şi îngrijire - Locuinţe Maxim Protejate” desfăşurat  
de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Sector 6 
 
 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/26257/13/12.2018, 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; 
        Ţinând seama de: 

-  H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Prevederile art. 51 alin. (3) lit. g) coroborate cu cele ale art. 75 alin. (2) lit. d)  din 
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărîrii 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; 

-  Prevederile Anexei nr. 2 criteriul 6 din 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; 

- Referatul nr. D/25953/10.12.2018 întocmit de către Şeful Centrului de Consiliere 
Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi; 

 
 
 
 



 
 
 

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

Consiliul Local al Sectorului 6,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în anul 2019 a proiectului          
“Siguranţă şi îngrijire - Locuinţe Maxim Protejate”, 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 SEDINŢĂ,                                        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 acordate în 
scopul protecţiei copilului, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, precum şi altor 
categorii de persoane sau grupuri aflate în nevoie . 
 Actul normativ sus menţionat - coroborat cu dispoziţiile Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată, precum şi 
cu dispoziţiile Legii  asistenţei sociale nr.292/2011, asigură cadrul legal necesar înfiinţării şi 
funcţionării centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap. 
 Potrivit legislaţiei menţionate, autoritatile publice, furnizorii de servicii sociale dar şi 
reprezentantii societăţii civile au un rol important în promovarea şi respectarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, persoane care se confruntă în diferite situaţii cu o serie de limitari de 
activitate si restricţii de participare. 

Astfel, în acest context legislativ, dezvoltarea unui ansamblu de locuinţe protejate  pentru 
persoanele adulte cu handicap din sectorul 6, Bucureşti reprezintă o prioritate locală pentru 
promovarea drepturilor acestei categorii de persoane, în scopul respectării principiilor de bază, 
prevăzute în Legea nr.448/2006 şi anume: prevenirea si combaterea discriminarii, egalizarea 
sanselor, responsabilizarea comunităţii, adaptarea societăţii la persoana cu handicap, abordarea 
integrată dar şi abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii. 

Ca urmare, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi si 
obligatii egale ca toţi ceilalţi membri ai societăţii, reprezintă un interes major pentru comunitatea 
locală.  

Extinderea ariei de servicii sociale de înaltă calitate în sfera serviciilor alternative de 
sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi, devine 
o  garanţie a creşterii calităţii vieţii acestora. 

Numărul mare al persoanelor adulte cu handicap – aflat în continuă creştere - impune 
extinderea ariei serviciilor sociale destinate acestei categorii de persoane, astfel încît să se 
asigure o adresabilitate cât mai largă, la nivel de comunitate. 
 De asemenea, persoanele adulte cu handicap, reabilitate în cadrul centrelor rezidenţiale 
de tip C.R.R.N. au nevoie de servicii sociale adecvate nevoilor individuale, servicii care să 
asigure sprijin pentru viaţă independentă în comunitate. 

Menţionăm faptul că în prezent, în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, sector 6, Bucureşti se află un număr de 13.771 de persoane adulte cu 
handicap, dintre care: 

- 2448 de persoane adulte cu handicap fizic, 
- 4773 de persoane adulte cu handicap somatic,  
- 478 de persoane adulte cu handicap auditiv,  
- 1176 de persoane adulte cu handicap vizual,  
- 1894 de persoane cu handicap mental,  
- 1064 de persoane adulte cu handicap psihic,  
- 1712 persoane adulte cu handicap asociat,  
- 191   persoane adulte cu handicap HIV/SIDA 
- 8 persoane diagnosticate cu boli rare,  



- 1 persoane cu surdocecitate. 
Ca urmare, se impune necesitatea continuării  şi in anul 2019 a proiectului ,,Siguranţă şi 

îngrijire  Locuinţe Maxim Protejate” aprobat de Consiliul Local al Sectrorului 6 din Bucureşti,  
prin Hotararea de Consiliu Local nr. 138/28.06.2018. 

Proiectul “Siguranţă şi îngrijire - Locuinţe maxim protejate” va contiuna să ofere şi în 
anul 2019, servicii integrate, adecvate nevoilor specifice beneficiarilor, în concordanţă cu tipul 
de handicap ( mental şi psihic, incadrate în grad de handicap uşor, mediu sau grav). In cadrul 
proiectului vor fi înfiinţate din două locuinţe maxim protejate, situate în comunitatea sectorului 
6, astfel încât să permită accesul beneficiarilor la activităţi şi servicii, în apropierea acestora 
existând căi de acces circulate de mijloace de transport public în comun. 
Obiectivele specifice  ale Proiectului “Siguranţă şi îngrijire- Locuinţe maxim protejate” 
- Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe specializate în favoarea includerii 
sociale a adulţilor cu handicap si a reducerii marginalizării sociale a acestora, prin crearea unui 
ansamblu de locuinţe protejate pentru 12  persoane adulte cu handicap. 
- Dezvoltarea unei structuri comunitare de găzduire pentru adulţii cu handicap, bazat pe un 
model de bună practică acceptat la nivel european. 
- Furnizarea de servicii sociale corespunzătoare nevoilor evaluate ale persoanelor adulte cu 
handicap, pentru dezvoltarea şi consolidarea deprinderilor de viaţă independentă . 
- Participarea activă a persoanelor adulte cu handicap la demersurile de dezvoltare a 
deprinderilor de autonomie şi facilitarea accesului la serviciile sociale adecvate nevoilor 
identificate. 
- Menţinerea şi/sau ameliorarea statusului psiho-social al beneficiarilor, prin demersuri  
terapeutice adaptate nevoilor individuale ale beneficiarilor. 
- Dezvoltarea şi menţinerea în cadrului locuinţelor protejate a unui mediu ambiental suportiv, 
stimulativ şi relaxant, de tip familial.  
- Creşterea capacităţii instituţionale şi administrative a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului sector 6, Bucureşti de a oferii servicii sociale diversificate, adaptate unei arii 
extinse de nevoi complexe ale persoanelor adulte cu handicap. 
Locaţii şi grup ţintă 
1.Apartament - zona Militari  - situat în Bucureşti sector 6, str. Vistiernic Stavrinos nr.21, 
bl.53, sc.A, et.1, ap.3  - compus din patru camere,  bucătărie,  toaletă, baie, două balcoane şi hol. 
Grup ţintă:  6 beneficiari de sex feminin,  persoane adulte, încadrate în grad de handicap, cu 
domiciliul pe raza administrativ teritorială a sectorului 6, Bucureşti, care necesită sprijin 
planificat în scopul menţinerii şi dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă. 
2.Apartament - zona  Militari - situat în Bucureşti sector 6, Aleea Moineşti, nr.3, Bl 18, 
parter, ap.61  - denumit Aleea Moineşti - compus din patru camere, bucătărie,cămară,vestibul 
toaletă, baie şi hol. 
Grup ţintă: 6 beneficiari de sex masculin,  persoane adulte, încadrate în grad de handicap, cu 
domiciliul pe raza administrativ teritorială a sectorului 6, Bucureşti, care necesită sprijin 
planificat în scopul menţinerii şi dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sector 6, Bucureşti în 
calitate de furnizor de sevicii, realizează informarea potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor 
legali şi/sau membrilor de familie cu privire la locuinţa protejată, la modalităţile de admitere şi 
de asistare precum şi cu privire la condiţiile privind încetarea serviciilor sociale. 

În locuinţele protejate se asigură beneficiarilor suportul necesar pentru realizarea 
activităţilor de bază ale vieţii zilnice, urmărindu-se încurajarea şi promovarea un stil de viaţă 
sănătos, independent şi activ şi promovarea integrării/reintegrării sociale a beneficiarilor. 

Prin spaţiile oferite, locuinţele protejate deţin zone comune suficiente şi adaptate pentru 
realizarea activităţilor zilnice, asigurând fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare personal, 
corespunzător nevoilor proprii, un mediu de locuit securizant şi suportiv. 

De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sector 6, 
Bucureşti, în calitate de furnizor de sevicii,  asigură o structură de personal capabil să asigure 
activităţile şi serviciile acordate. Astfel, în conformitate cu  Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, Hotărârea de Guvern nr. 797.2017 pentru 
aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal şi cu Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice nr. 67/21.01.2015 privind aprobarea Standardelor 



minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilitati - structura de personal pentru ambele locuinţe maxim protejate este următoarea: 

Coordonarea proiectului va fi asigurată de o persoană din structura internă de personal, 
desemnată prin decizia Directorului General al Direcţei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilulu Sector 6, 

 
Funcţie Nr. Posturi Normă 
Psiholog     1 1/2 
Asistent social               1 1/2 
Infirmier      8 1 
Asistent medical 8 1 
    

Ca urmare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, derularea şi 
finanţarea în anul 2019 a proiectului ,,Siguranţă şi Îngrijire- Locuinţe maxim protejate” 
desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 
Proiectul se desfăşoară in următoarele locuinţe maxim protejate: 
- Apartamentul din zona Militari  situat în Bucureşti sector 6, str. Vistiernic Stavrinos nr.21, 
bl.53, sc.A, et.1, ap.3  - sub denumirea Vistiernic Stavrinos. 
- Apartamentul din zona  Militari situat în Bucureşti sector 6, Aleea Moineşti, nr.3, Bl 18, 
parter, ap.61  - sub denumirea Aleea Moineşti.  
 Menţionăm că bugetul estimat pentru funcţionarea celor două locuinţe maxim protejate 
în anul 2019 se menţine la nivelul bugetului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6  
nr. 138/28.06.2018. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local 
Sector 6 prezentul proiect de hotărâre. 
 
 

 
Director General, 

Gabriela Schmutzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
  
 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

 
Prin Raportul de specialitate nr. D/26257/13/12.2018, întocmit de către 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, se susţine aprobarea derulării şi finanţării  în anul 2019  a proiectului            

“Siguranţă şi îngrijire - Locuinţe Maxim Protejate”, desfăşurat de către Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

Pentru asigurarea măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 

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

Sector 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019  

a proiectului “Siguranţă şi îngrijire - Locuinţe Maxim Protejate” desfăşurat de 

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

 
 
 
 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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