
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                         PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                      AVIZEAZĂ 
S.T. 238/03.04.2019                                                                             pentru legalitate 
                                                                                                      Secretarul Sectorului 6 

                                                                                                           Demirel Spiridon 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2019, 

a proiectului ”Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice” desfăşurat  
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  

în parteneriat cu Fundația Estuar 
 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/6934/03.04.2019 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 și 5 ale 
Consiliului Local Sector 6;  

Având în vedere: 
- H.C.L. Sector 6 nr. 181/30.08.2018 privind aprobarea liniilor de subvenționare 
prioritare din bugetul local, în anul 2019, pentru asociațiile, fundațiile și cultele 
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum 
și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 180/30.08.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de 
evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, 
acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a 
Grilei de evaluare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, 
acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii; 
- H.C.G.M.B. nr. 131/26.02.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al 
Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Fundația Estuar, pentru 
proiectul ”Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice”; 
- Raportul de atribuire subvenții asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998 
pentru anul 2019, cu nr. D/24422/15.11.2018;   
- Prevederile art. 51 alin. (3) lit. a) și art. 75 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 
modificările și completările ulterioare;  
-  H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor 
sociale; 
-  Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române 
cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
 



 
 
- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și 
fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de 
asistență socială, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) 
lit. d), n) şi q) 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 şi finanţarea în limita sumei de 318.300 lei din 
bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului ”Locuințe protejate pentru 
adulții cu probleme psihice” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Estuar, conform Anexelor nr. 1 şi 
nr. 2, care fac 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 cunoştinţă publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                  pentru legalitate                             
                                                                                             Secretarul Sectorului 6, 
 
               Demirel  Spiridon       
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 îşi desfăşoară 

activitatea în conformitate cu prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor 
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a structurii 
orientative de personal, având drept scop asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul 
protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor 
persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea 
beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale. 
 Fundația Estuar este o organizație neguvernamentală ce își desfășoară activitatea 
potrivit normelor prevăzute de legislația română în vigoare, începând cu anul 1993, oferind 
opțiuni sociale si alternative adulților cu probleme de sănătate mintală, pentru reintegrarea lor 
în comunitatea româneasca, prin asigurarea suportului de specialitate în cadrul sistemului 
locuințelor protejate.  

Direcția Generală de Asistență Socială Sector 6 își propune, în colaborare cu Fundația 
Estuar, prin proiectul ” Locuințe protejate pentru adultii cu probleme psihice”, să realizeze un 
program susținut și de lungă durată, având ca finalitate îmbunătățirea calității vieții adultilor cu 
handicap psihic lipsiti de locuință, familie, loc de munca, oferindu-le posibilitatea de a duce o 
viață obisnuită și demnă. 

 Prin acest program se urmărește reducerea gradului de marginalizare/excluziune a 
acestor persoane,  resocializarea adultilor cu boala psihica si mentinerea lor in comunitate intr-
o stare de relativa normalitate, care atrage dupa sine si modificarea pozitiva a atitudinii 
acestora având ca rezultat reducerea stigmatizării 
           Ca urmare a celor prezentate mai sus şi în conformitate cu decizia Comisiei de evaluare 
și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca 
furnizori de servicii sociale potrivit legii, supun spre  aprobare Consiliului Local al Sectorului 
6 prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

Director general, 
Gabriela Schmutzer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

 
 
               Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții 

asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează 

unități de asistență socială și a H.G. nr. 1153/2001 privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, se impune aprobarea 

derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2019, a proiectului ”Locuințe 

protejate pentru adulții cu probleme psihice” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Estuar. 

Pentru asigurarea măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi, în conformitate cu Strategia Natională  ”O societate fără bariere 

pentru persoanele cu dizabilități 2016-2020”, care promovează și susține creșterea calității 

vieții acestor persoane, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6, proiect de 

hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2019, 

a proiectului ”Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Estuar. 

 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
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