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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare  al „Complexului 

de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța Istru 6” din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 conform Anexei nr. 1,  

precum și aprobarea procedurilor conform Anexelor nr. 2 - 5 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/28383/20.12.2019 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 a Consiliului Local   
Sector 6;         

Ţinând seama de: 
-  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; 
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,               
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale 
de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
- Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- 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, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din 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. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Referat nr. 205/18.11.2019 întocmit de Șeful Complexului de Servicii Sociale pentru Copii      
cu Dizabilitți “Istru”; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1), precum şi cele ale art. 166 alin. (2) lit. f) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al „Complexului 
de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța Istru 6” din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de 
abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului  din cadrul 
Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru– Căsuța Istru 6, conform 
Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă Procedura privind controlul comportamentului copiilor din cadrul 
Complexului Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru – Căsuța Istru 6, conform Anexei 
nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



 
(4) Se aprobă Procedura privind admiterea în Complex Servicii Sociale pentru Copii    

cu Dizabilități Istru – Căsuța Istru 6, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(5) Se aprobă Procedura privind încetarea serviciilor din cadrul Complexului  Servicii 
Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru – Căsuța Istru 6, conform Anexei nr. 5 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. La data aprobării prezentei își încetează aplicabilitatea prevederile H.C.L.     
Sector 6 nr. 23/31.01.2019 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare  
al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța Istru 6” din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

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 cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                  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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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, 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, Legii nr. 292/2011 a 

asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi a tuturor 

celorlalte acte normative conexe. 

 Ţinând cont de prevederile 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, coroborate cu prevederile  din Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială,  propun spre aprobare Consiliului Local 

Sector 6 prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

Director General, 
Gabriela Schmutzer 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

 
Prin Raportul de Specialitate nr. D/28383/20.12.2019 întocmit de către 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 se susţine aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare  

al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru - Căsuța 

Istru 6” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 conform Anexei nr.1, precum și aprobarea procedurilor conform 

Anexelor nr. 2 – 5. 

Pentru asigurarea măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 

copilului și familiei, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare  al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru 

- Căsuța Istru 6” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 conform Anexei nr.1, precum și aprobarea procedurilor 

conform Anexelor nr. 2 – 5. 

 
 
 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 
 
 
 
 

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