
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                  PROIECT 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                AVIZEAZĂ 

S.T. 250/04.04.2019                                                                                       pentru legalitate 

Modificat în data de 10.04.2019                                                            Secretarul Sectorului 6, 

                                                                  

                                                                                                            Demirel Spiridon                                         

              

HOTĂRÂRE 

privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6                         

nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției 

 Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 

 

 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. D/7060/04.04.2019 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului              

Sectorului 6;  

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; 

        Ţinând seama de: 

- H.C.G.M.B. nr. 224/2002 privind exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a 

atribuţiilor privind bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare 

a rezervei bugetare, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale, a altor taxe speciale, în condiţiile legii, precum şi organigrama, statul de 

funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului 

propriu de specialitate şi ale serviciilor publice de interes local; 

      -    Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

      -    Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,            

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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; 

-    H.G. nr. 584/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 

sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 şi a Hotărârii Guvernului                

nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

-  Prevederile art. 4 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; 

      -   H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de 

funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

-  Referatul Justificativ Organigramă nr. D/7100/04.04.2019 al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

            În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) şi n)  din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

           

 

 

 



 

 

 

 

Consiliul Local Sector 6 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I. Se aprobă modificarea Articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6                

nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și va avea următorul cuprins:  

“Art. 1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexelor nr. 1-6, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre”. 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local  Sector  6 nr. 

340/19.12.2017, rămân neschimbate. 

Art. III. La data intrării în vigoare a prezentei, își încetează aplicabilitatea prevederile 

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei 

și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului            

Sector 6. 

Art. IV. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                                                   pentru legalitate 

                                                                                                                  Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                                                           

                                                                                                                        Demirel Spiridon 

                                                                                                                            

                                                                                                                             

    

 

                                                                                                                        

Nr.:  

Data:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Având în vedere preluarea personalului din cadrul Centrului de ocrotire a copiilor 

„Acasă”  aparținând Fundației Filantropice Metropolis de către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 6, propunem înființarea Centrului de Plasament „ACASĂ” 

în subordinea Direcției Protecția Copilului. 

 Centrul nou înființat, are ca scop furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o 

perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau 

integrării familiale şi socio-profesionale şi prevenirea abandonului şi instituţionalizarea copiilor,  

prin asigurarea,  pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, 

consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. 

pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau 

reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copiii.  

  Luând în considerare că pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor este nevoie de 

menținerea acestora într-un  mediu de viață stabil și tinând cont de faptul că acești copii provin 

din medii sociale defavorizate (sărăcie, abuz fizic și emoțional, violență, alcoolism, etc.), este 

necesară asigurarea continuității serviciilor dezvoltate în cadrul Centrului de Ocrotire a Copiilor 

Acasă, respectiv: găzduire, educare, consiliere psihologică, socializare și petrecere a timpului 

liber, mai ales că spațiul în care se desfășoară aceste activități a fost renovat recent, conform 

standardelor  și este dotat corespunzător. 

             Centrul de Plasament ,,Acasă’’ va avea următoarea structură de personal: 

- 1 șef centru 

- 1 psiholog 

- 1 asistent social 

- 8 educatori 

- 2 asistenți medicali 

- 8 instructori de educație 

- 1 magaziner 

- 2 îngrijitori 

- 4 bucătari. 

Menționăm că reîncadrarea personalului preluat se va face conform Legii-Cadru nr. 

153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare,  coroborată cu H.G.nr.797/2017, pentru aprobarea Regulamentelor-

Cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 

orientative de personal și cu respectarea prevederilor legale din Legii nr.53/20003-Codul 

Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Postul de șef de centru se ocupă 

în condițiile H.G.nr.867/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere cele mai sus expuse, 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/7060/04.04.2019 al Directorului 

General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, 

se susține modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6                    

nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și 

modificarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6                               

nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a 

Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 6. 

Faţă de cele mai sus prezentate, supun spre dezbatere și aprobare, 

Consiliului Local Sector 6, prezentul proiect de hotărâre.  

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 

 

 

 

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

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 
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