
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
S.T. 1050/11.12.2019 

                                    PROIECT 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 

privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, 
precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”- 
unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale  

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 
 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. 1727/10.12.2019 al Centrului de 
Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale 
Consiliului Local Sector 6; 

Ținând seama de: 
- H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, 
Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate 
Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată 
în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului                
Sector 6; 
- 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; 
- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum 
și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- O.G. nr. 70/2002  privind administrarea unităților sanitare publice de interes 
județean și local, cu modificarile și completările ulterioare; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 189/29.09.2016 privind aprobarea înființării Centrului de 
Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate 
juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6; 
- H.C.G.M.B. nr. 84/28.04/2016 privind aprobarea împuternicirii Consiliului Local 
Sector 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 
6 să înființeze Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”- unitate 
sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

 



 
 
În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. f) și p) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. Se modifică Capitolul 7 al Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 6                   
nr. 129/25.05.2017 – Proiect de funcționare a ”Centrului de sănătate 
multifuncțional Sf. Nectarie” – Unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în 
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6,  
și va avea conținutul Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 rămân 
neschimbate. 

Art. III. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează 
aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 7/31.01.2019. 

Art. IV. (1) Primarul Sectorului 6 și Centrul de Sănătate Multifuncțional 
”Sfântul Nectarie” vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 

 
 
 
PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ,                                  AVIZEAZĂ 
                                                             pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
                     din O.U.G. nr. 57/2019                                      
                                              SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 6, 
 
 
 
         Demirel Spiridon  
 
 
 
Nr.: 
Data: 
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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 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 

 
Prin Raportul de specialitate nr. 1727/10.12.2019, întocmit de către 

Directorul Executiv al Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” - 

unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, se susține aprobarea modificării 

criteriilor de acordare a serviciilor medicale către persoanele defavorizate din 

Sectorul 6, pentru Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”. 

Pentru o  mai bună funcționare și pentru extinderea adresabilității serviciilor 

medicale de specialitate, preventivă, curativă și de recuperare oferite de către 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” persoanelor defavorizate din 

Sectorul 6, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6, proiectul de 

hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 

privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, 

precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” – 

unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. 

 
PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind propunerea spre aprobare a modificării criteriilor de acordare a serviciilor 

medicale către persoanele defavorizate din sectorul 6, pentru anul 2020 

 

În conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

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. 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, unitate sanitară cu personalitate 

juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 

înființată, în conformitate cu prevederile H.C.L.129/25.05.2017, asigură la nivelul comunității 

sectorului 6, servicii medicale tuturor persoanelor care se adresează și în special persoanelor 

defavorizate, vulnerabile, marginalizate social, ce au domiciliul legal pe raza sectorului 6. 

Obiectivul central al Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” este de a 

facilita accesul la asistența medicală copiilor și adulților marginalizați social, persoanelor cu o 

situație socială dificilă, neinstituționalizați, copii, bătrâni, șomeri, adulți fără venituri sau cu 

venituri mici care nu le permit accesarea de servicii medicale, cu o situație familială dificilă și 

având o situație medicală care necesită o intervenție medicală de specialitate. 

 

Pentru o mai bună funcționare și îndeplinirea obiectivelor Centrului de Sănătate 

Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, apreciem necesare luarea următoarelor măsuri: 

 

 I. Modificarea Capitolului 7- Grupul țintă și beneficiarii direcți ai Centrului de 

Sănătate Multifuncțional ”Sf. Nectarie”, din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 6 nr. 129/25.05.2017  

 

Avizat, 
Director General Adjunct 

Ionuț Popa 

Aprob, 
Director General 

Gabriela Schmutzer 
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În anul 2019 s-au adresat centrului un număr de 1460 de persoane aflate în diverse situații 

dificile. Aproximativ 27% dintre aceste persoane, s-au încadrat în condițiile de acordare a 

serviciilor medicale suportate din bugetul Consiliului Local Sector 6. La finele lunii noiembrie 

2019, valoarea totală a plafoanelor puse la dispoziția persoanelor care s-au încadrat în condițiile 

proiectului a fost de 488.000 RON. 

Rata scăzută de admitere a persoanelor în nevoie la programul de acordare a ajutorului 

pentru accesarea serviciilor medicale de specialitate, se datorează în principal venitului înregistrat 

de cei care se adresează centrului, deși situația lor este evidentă, sunt în incapacitatea de a accesa 

servicii medicale de specialitate. 

Dintre factorii cu influență asupra valorii veniturilor persoanelor în discuție, menționăm: 

1. Perspectiva, anunțată anul acesta, de creștere a salariului minim actual de la 2080 lei cu 

7,2%. Conform calculelor, la salariul minim brut de 2080 lei, creșterea ar urma să fie de 

aproape 150 lei. Dacă procentul de 7,2% va fi aplicat la salariul minim net, creșterea ar urma să fie 

de aproximativ 90 lei. 

2. De la 1 septembrie 2019 s-a majorat punctul de pensie cu 15% ajungând la 1.265 lei, 

conform Legii nr. 127/2019. Astfel, indemnizația socială pentru pensionari, prevăzută de OUG nr. 

6/2009 a crescut la 704 lei, față de 640 lei. În prezent, o familie formată din doi pensionari, nu ar 

beneficia de gratuitate, deși veniturile sunt insuficiente pentru a accesa servicii medicale. 

3. Începând cu luna septembrie 2019, cuantumul indemnizației pentru însoțitor în cazul 

pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate, a crescut cu 132 lei, ajungând la 

1012 lei, față de 880 lei, cât era anterior. Cuantumul indemnizației pentru însoțitor reprezintă 80% 

din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condițiile legii. 

4. Conform H.C.G.M.B. nr. 330/2017 persoanele adulte cu handicap încadrate în oricare 

dintre cele 4 grade de handicap, care au domiciliul stabil în București, primesc 500 lei / lună, 

mărind astfel venitul familiei. 

Totodată, trebuie avut în vedere și impactul următorilor factori asupra veniturilor: 

1. În perioada cuprinsă între momentul aprobării proiectului (octombrie 2018) și 

octombrie 2019 indicele prețurilor de consum raportat de Institutului Național de Statistică (INS) a 

fost de 3,4%, afectând surplusul financiar obținut prin modificările menționate mai sus. 
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Sursă: INS 

 

2. În luna februarie a acestui an, prognoza de inflație pentru finalul anului 2019 a fost 

majorată la 3%. În acest context, în cazul mărfurilor nealimentare, cele mai mari creșteri de prețuri 

s-au consemnat la combustibili, cu 5,56% în aprilie 2019, faţă de ultima lună a anului trecut, la 

energia electrică, gaze şi încălzire centrală, cu 4,67%, iar la energia termică s-a înregistrat o 

majorare cu 3,3%. Preţurile mărfurilor nealimentare au urcat cu 2,57% în octombrie 2019, 

comparativ cu octombrie 2018. Iar la categoria mărfurilor alimentare s-a înregistrat o creștere de 

4,16%. 

3. Indicatorul esențial al nivelul de trai al românilor este Coşul lunar, stabilit de Comisia 

de Insolvență la Nivel Central prin Decizia nr. 7/2018, publicată în Monitorul Oficial. Aceasta a 

intrat în vigoare în data de 16 ianuarie 2019 și instituie valoarea coșului minim lunar al unei 

familii de la oraș, formată din 2 adulți și 2 copii, la 2.600 lei. Prin comparație, anul trecut, valoarea 

a fost de 2.304 de lei. Cea mai mare parte din sumă, de 1.069 lei, va fi cheltuită pe mâncare, iar 

pentru locuință, combustibil, apă, electricitate, internet, suma ar fi de 405 lei pe lună. Pentru 

transport a fost alocată suma de 215 lei, pentru sănătate 132 lei și pentru educație și cultură 53 de 

lei. În coșul minim a fost inclusă și o sumă pentru asigurările casei, mașinii sau persoanelor, de 

122 lei, dar și o sumă ce poate fi economisită, în aceste condiții, de 236 lei/lună. 

Conform obiectivului principal al Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” 

de a facilita accesul locuitorilor sectorului 6, cu venituri reduse, aflate în situații vulnerabile și cu 

probleme de sănătate la serviciile medicale, se reafirmă efortul statului român de garantare a 

dreptului la ocrotirea sănătății, și luarea de măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice 

(art.34 din Constituția României). 

Totodată, din experiența celor 2 ani de la înființare, persoanele care se adresează cu 

precădere Centrului în vederea obținerii de servicii medicale sunt adulții cu vârste cuprinse între 

41-65 de ani cu domiciliul în sectorul 6. Beneficiarii sunt în majoritate femei, care și-au pierdut 

Indicele lunar al preturilor de consum 

Perioada curenta Perioada de referinta 
TOTAL IPC 

(%) 

IPC Marfuri 

alimentare (%) 

IPC Marfuri 

nealimentare (%)
IPC Servicii (%)

2019-Octombrie 2018- Octombrie 103,40 104,16 102,57 104,14 
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locul de muncă din cauza unor boli acute sau cronice, pensionate pe caz de boală sau încadrate 

într-un grad de handicap. 

Susținerea menținerii stării de sănătate a individului și a îmbunătățirii calității vieții este o 

resursă esențială pentru comunitate şi pentru societate în ansamblu. 

În concluzie, experiența de până acum relevă faptul că nevoia de servicii medicale la 

nivelul comunității este mare, iar Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” se găsește 

în fața unor solicitări din partea cetățenilor sectorului 6, persoane cu nevoi, ale căror venituri 

depășesc plafoanele de acordare a serviciilor medicale, impuse în cadrul proiectului și aprobate 

pentru anul 2019, astfel fiindu-le limitat accesul la servicii medicale necesare.  

Având în vedere cele prezentate anterior, propunem spre aprobare Consiliului Local 

Sector 6, modificarea începând cu data de 01 Ianuarie 2020 a plafoanelor de acordare a 

serviciilor medicale pentru locuitorii Sectorului 6, după cum urmează: 

1. Persoanele cu un venit de până la 1000 lei/membru de familie sau 1100 lei dacă este 

persoană singură, vor beneficia de servicii medicale gratuite, în sumă maximă de 1000 lei/an; 

2. Persoanele cu un venit situat între 1001 lei – 1200 lei/membru de familie sau între 

1101 lei - 1300 lei dacă este persoană singură, vor achita 25% din serviciile medicale, ajutorul 

acordat fiind în sumă maximă de 750 lei/an; 

3. Persoanele cu un venit situat între 1201 lei – 1500 lei/membru de familie sau între 

1301 lei - 1600 lei dacă este persoană singură, vor achita 50% din serviciile medicale, ajutorul 

acordat fiind în sumă maximă de 500 lei/an; 

4. Persoanele cu un venit situat peste 1500 lei/membru de familie sau peste 1600 lei 

dacă este persoană singură, vor achita integral serviciile medicale. 

5. Pentru persoanele care optează exclusiv pentru servicii medicale de 

STOMATOLOGIE, ajutorul acordat este în sumă maximă de: 

- 1500 lei/an pentru persoanele care se încadrează în prima categorie (punctul 1); 

- 1125 lei/an pentru persoanele care se încadrează în a doua categorie (punctul 2); 

- 750 lei/an pentru persoanele care se încadrează în a treia categorie (punctul 3). 

6. Persoanele adulte cu certificate de încadrare în grad de handicap, vor beneficia în 

continuare în mod gratuit de maxim 4 ori/an de servicii medicale de recuperare medicală, 

conform recomandărilor medicului specialist de recuperare medical; 
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7. Copiii cu certificate de încadrare în grad de handicap, vor beneficia în continuare 

în mod gratuit de maxim 4 ori/an de servicii medicale de recuperare medicală, conform 

recomandărilor medicului specialist de recuperare medicală. 

Față de cele expuse anterior și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, 

propunem spre analiza și aprobarea Consiliului Local Sector 6: 

- modificarea Capitolului 7 - Grupul țintă și beneficiarii direcți ai Centrului de 

Sănătate Multifuncțional ”Sf. Nectarie”, din Anexa Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 

129/25.05.2017. 

Având în vedere prevederile art. 139 al. 1 și art. 166 al. 2, lit. f) și p) din Ordonanța 

de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre aprobare Consiliului 

Local Sector 6 al Municipiului București prezentul proiect de hotărâre. 

 

 
 
 

Cu deosebită considerație, 
 
 
 
 

Lucian Grigore Popa 
Director Executiv 


