MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 575/29.07.2019

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare, din bugetul local, în anul 2020,
pentru asociaţiile, fundaţiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori
de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli
pentru care acestea pot solicita subvenţii din bugetul local

Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local
Sector 6;
Având în vedere:
- Prevederile art. II din H.G. nr. 942/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
- Art. 1 alin. (1), lit. b), c) și d) şi alin. (3) din Anexa la H.G. 1153/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada
2019-2023;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi cele ale art. 166 alin. (2)
lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Consiliul Local al Sectorului 6
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă liniile de subvenţionare prioritare din bugetul local, pentru anul 2020,
pentru asociaţiile, fundaţiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii
sociale potrivit legii precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenţii
din bugetul local, prevăzute în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Data limită de depunerea a documentaţiei de solicitare a subvenţiei pentru anul
2020 este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie a anului 2019.
Art. 3. (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,

AVIZEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
SECRETARUL SECTORULUI 6,

Demirel Spiridon
Nr.
Data:

RAPORT DE SPECIALITATE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor

şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează

unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulteriore şi cele ale H.G. nr.
1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
34/1998, cu modificările şi completările ulterioare, aceste categorii de asociaţii, fundaţii și
culte recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii pot
primi subvenţii din bugetele locale în scopul utilizării acestora în mod exclusiv pentru servicii
de asistenţă socială.
Administraţia Publică Locală Sector 6 are ca obiectiv principal protejarea persoanelor,
care datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea săşi asigure nevoile sociale şi implicit să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe în vederea
integrării sociale, iar acest obiectiv nu se poate realiza numai cu aportul instituţiei noastre,
cadrul legal în vigoare permiţând dezvoltarea unor parteneriate în vederea furnizării de servicii
sociale.
Având în vedere problemele şi nevoile beneficiarilor identificate pe parcursul
activităţilor curente ale compartimentelor şi serviciilor specializate din cadrul Direcţiei
Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, din colaborarea cu furnizorii de
servicii sociale din sectorul 6, problemele specialiştilor irnplicaţi în acordarea de servicii
sociale, probleme identificate în cadrul acţiunilor de monitorizare a serviciilor sociale
acordate de furnizorii din sectorul 6 şi în conformitate cu prevederile HCL nr. 11/2019 privind
aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului
București, pentru perioada 2019-2023, supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6
prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL,
GABRIELA SCHMUTZER

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

REFERAT DE APROBARE

Prin Raportul de Specialitate întocmit de directorul general al Direcţiei
Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se susţine
protejarea persoanelor, care nu au posibilitatea, din cauza unor motive de
natura economică, fizică, psihică sau socială, să-şi asigure nevoile sociale şi
implicit să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe în vederea integrării
sociale, iar acest obiectiv nu se poate realiza numai cu aportul instituţiei noastre,
cadrul legal în vigoare permiţând dezvoltarea unor parteneriate în vederea
furnizării de servicii sociale.
Având în vedere prevederile art. 12 din H.G. nr. 1153/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, cu
modificările şi completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare
Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotărâre privind aprobarea liniilor de
subvenţionare prioritare din bugetul local, pentru anul 2020, pentru asociaţiile,
fundaţiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii
sociale potrivit legii.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

