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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                                                                       
S.T. 234/16.04.2020 
                                                    
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2020 a proiectului „Prestaţii financiare 
excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea 

corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  
Copilului Sector 6 

 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/8614/16.04.2020 al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 

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

Având în vedere: 
- 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; 
- Prevederile art. 130, 131, 132 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale;  
- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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, cu modificările şi completările ulterioare;  

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 300.000 lei din bugetul 
local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în anul 2020 a proiectului „Prestaţii financiare 
excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea 
corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și 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 

 
Efectuat pentru obținerea acordului Consiliului Local Sector 6 în vederea  aprobării 

proiectului de  Hotărâre care prevede cuantumul maxim, precum și condițiile de acordare a 
prestaţiilor financiare excepţionale prevăzute prin Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

Conform art. 130, art.131 şi art. 132 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarii 
acordă prestaţii financiare excepţionale în situaţia în care familia care îngrijeşte copilul se 
confruntă temporar cu probleme financiare şi materiale determinate de o situaţie excepţională şi 
care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului.  

Prin proiectul „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de 
a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” se urmărește: diminuarea riscurilor separării 
copilului de familie, facilitarea dobândirii autonomiei economice a familiei copilului, astfel încât 
dependenţa acesteia şi a copilului de serviciile sociale să scadă treptat, susţinerea reintegrării în 
familia naturală a copilului pentru care s-a dispus o masură de protecţie specială, îmbunătăţirea 
stării de sănătate a copilului cu dizabilităţi.  

Obligaţia de a asigura copiilor condiţiile necesare pentru creşterea, educarea, învăţătura 
şi pregătirea profesională revine în principal părinţilor însă, dacă aceştia (sau persoanele care au, 
potrivit legii, obligaţia de a întreţine copilul) nu pot asigura, din motive independente de voinţa 
lor, satisfacerea nevoilor minime de locuinţă, hrană, îmbrăcăminte şi educaţie ale copilului, 
autorităţile publice competente trebuie să acorde sprijin corespunzător familiilor respective din 
comunitate, sub formă de prestaţii financiare, prestaţii în natură, precum şi sub formă de servicii, 
în condiţiile legii. În acest sens, părinţii au obligaţia să solicite autorităţilor competente 
acordarea alocaţiilor, indemnizaţiilor, prestaţiilor în bani sau în natură şi a altor facilităţi 
prevăzute de lege pentru copii sau pentru familiile cu copii. 

În situația actuală, în condițiile în care există pandemia dată de infecția cu noul 
coronavirus, care are efecte majore în plan socio-economic, considerăm că este imperios necesar 
să se acorde un sprijin material-financiar familiilor din comunitate astfel încât să reușească să le 
asigure copiilor lor satisfacerea nevoilor de bază/respectarea drepturilor acestora conform 
legislației în vigoare. Odată cu intrarea în vigoare a măsurilor de prevenire și limitare a infectării 
cu coronavirus, mulți părinți au fost disponibilizați de la locurile de muncă, astfel că veniturile 
obținute lunar s-au redus prin intrarea acestora în șomaj tehnic, iar în situațiile în care părinții 
lucrau fără forme legale, familia nu mai are venituri, ceea ce determină o situație majoră de 
dificultate. Întrucât actuala criză cauzată de infecția cu noul coronavirus este într-o fază 
incipientă, nu se poate aprecia în mod just nevoile cu care se vor confrunta în viitorul apropiat 
familiile cu copii din comunitate, astfel că prin acest proiect, sprijinul acordat poate fi adaptat în 
mod corespunzător nevoilor resimțite de familiile vulnerabile pentru a se evita astfel separarea 
copilului de familie prin luarea unor măsuri de protecție specială. 

Prin acest proiect se poate acorda sprijin și familiei cu copil/copii care se află în situații 
de violență domestică cu impact major asupra copilului și care au nevoie de resurse pentru 
acoperirea costurilor legate de locuință, satisfacerea nevoilor de bază ale copilului/copiilor, 
servicii medicale și de suport psihologic necesare pentru a ieși din situația de criză și care nu  
pot fi accesate prin alte proiecte/resurse ale instituției. 

Acordarea unor prestaţii financiare în regim excepţional poate contribui, prin corelare cu 
oferirea altor servicii de asistenţă socială de specialitate, la soluţionarea eficientă a situaţiilor de 
risc în care se află copilul astfel încât să se prevină instituirea unei măsuri de protecție pentru 
copil/copii. 



Proiectul de prestații financiare excepționale se adresează copiilor şi familiilor acestora 
care au domiciliul sau reședința în Sectorul 6 şi care temporar se confruntă cu probleme 
financiare şi materiale determinate de o situaţie exceptională, urmărindu-se alocarea resurselor și 
încadrarea nevoilor de sprijin în funcție de următoarelor obiective : 

1. Acordarea de prestaţii sub formă de bonuri valorice pentru achiziţia de alimente și alte 
produse de strictă necesitate în cuantum de maxim 500 lei lunar, pentru o perioada de maximum 
6 luni, pentru copii ale căror familii, din cauza lipsei resurselor financiare şi/sau materiale, nu 
reuşesc să le asigure satisfacerea nevoilor de bază. 

2. Acordarea de prestaţii sub formă de bani, în cuantum de maxim de 4000 lei o singură 
data pentru familii care au în îngrijire unul sau mai mulţi copii aflaţi în situaţii excepţionale de 
risc, pentru înlăturarea efectelor căreia sunt necesare cheltuieli ce depăşesc posibilităţile familiei 
(ex:afecţiuni medicale grave al căror tratament presupune cheltuieli pe care  
familia nu le poate suporta din venituri proprii, locuinţă degradată care necesită o reparaţie 
urgentă pentru a asigura un adăpost cu confort minim din punct de vedere fizic pentru copil, alte 
situaţii excepţionale pe care comisia pentru acordarea prestaţiilor le va considera eligibile). 

3. Acordare de sprijin sub formă de bani, în cuantum de maxim 10000 lei, o singură dată, 
familiilor care au în îngrijire unul sau mai muți copii care traversează o situație excepțională 
care pune în pericol sănătatea, integritatea, dezvoltarea copilului/copiilor pentru acoperirea unor 
servicii, echipamente medicale sau intervenții care sunt de natură să înlăture sau să diminueze 
riscul crescut pentru copil și familie. 

Situațiile de vulnerabilitate ale copiilor/familiilor lor identificate în comunitate vor fi 
evaluate de către specialiștii serviciilor din cadrul Direcției pentru protecția copilului și vor fi 
supuse spre analiză unei Comisii care va funcționa in cadrul proiectului și care va constata 
eligibilitatea și eficiența sprijinului propus a fi acordat, pe obiectivul și sub forma care 
corespunde cel mai bine nevoilor familiei. 

Analizând cazuistica existentă la nivelul serviciilor de specialitate din cadrul Direcției 
pentru Protecția Copilului, s-a constatat că furnizarea suportului potrivit familiilor cu copii aflate 
în situaţii temporare de pierdere parţială/integrală a capacităţii de a acorda îngrijirea 
corespunzătoare copiilor lor este una dintre cele mai eficiente modalităţi de susţinere a lor astfel 
încât să se evite intrarea copiilor în situaţie de risc/dificultate care poate determina separarea  
copilului de părinţii săi.  

Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propun 
spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  

 
 
 

 
DIRECTOR GENERAL, 

                                                          Gabriela Schmutzer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
Data 
 

 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. D/8614/16.04.2020 întocmit de 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6, în care se susţine necesitatea acordării copiilor şi familiilor acestora, 
domiciliaţi pe raza Sectorului 6, a unor prestaţii excepţionale sub formă de bonuri 
valorice pentru alimente şi produse de strictă necesitate și a unor prestaţii 
excepționale financiare în situaţiile prevăzute de art. 130, art. 131 şi art. 132 din 
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ţinând seama de faptul că prin crearea acestui tip de serviciu social, se 
asigură respectarea drepturilor copilului la creştere şi educare corespunzătoare şi în 
conformitate prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cele 
ale Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind acordul 
Consiliului Local Sector 6 pentru aprobarea cuantumului maxim şi a condiţiilor de 
acordare a prestaţiilor financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare,  

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 
alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2020 a proiectului „Prestaţii 
financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor 
îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6. 
 

  
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 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Cabinet Primar 

 


