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HOTĂRÂRE 
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 

 
 

 Văzând Raportul de specialitate nr. D/20082/10.11.2020 al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Referatul de aprobare al 
Primarului Sectorului 6;  

 Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local             
Sector 6;                    

 Având în vedere: 
- H.C.L. 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. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 1 alin. (1) și (3) din 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; 

- Prevederile art. 5 și următoarele din Anexa la H.G. nr. 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; 

 În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1), 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; 

 Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

  Art. 1. Se aprobă componența Comisiei de evaluare și selecționare a 
asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de 
servicii sociale potrivit legii la nivelul Consiliului Local Sector 6 alcătuită din: 

- Directorul General Adjunct – D.G.A.S.P.C. Sector 6 – Direcția Protecție    
          Socială ; 

- Directorul General Adjunct – D.G.A.S.P.C. Sector 6 – Direcția Economică; 
- Directorul Executiv - D.G.A.S.P.C. Sector 6 – Direcția Protecția Copilului; 
- Directorul Executiv – Primăria Sectorului 6 – Direcția Economică; 

 



- Consilier Local Sector 6 -...........................................- desemnat de Consiliul     
           Local Sector 6; 

- Consilier Local Sector 6 -...........................................- desemnat de Consiliul  
           Local Sector 6; 

- Consilier Local Sector 6 -...........................................- desemnat de Consiliul  
           Local Sector 6; 

 Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de 
evaluare şi selecţionare   a   asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în 
România și Grila de evaluare a acestora, acreditate ca furnizori de servicii sociale 
potrivit legii care pot primi subvenţii din bugetul local, conform Anexei, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 
prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 180/30.08.2018 privind aprobarea componenței 
Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu 
personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, 
precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de 
evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor. 

 Art. 4. (1) Comisia de Evaluare și Selecționare a asociațiilor, fundațiilor și 
cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit 
legii și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor 
duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, conform competențelor. 

 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              AVIZEAZĂ 
                                                                             pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.  a) 
                                                                                  din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                            Secretarul General al Sectorului 6,    
                                                                                                                     
                                                                                  
                                                                                        Demirel Spiridon                                    
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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, aceste categorii de asociații, fundații 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 

şi cele ale  H.G. nr. 1153/2001  pentru  aprobarea  normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 34/1998 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 şi completările ulterioare. 

 Ţinând cont de ultimele modificările legislative, precum și aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a 

asociațiilor și fundațiilor, supun spre aprobare Consiliului Local Sector 6 prezentul proiect de 

hotărâre. 

 
 
 
 

 
DIRECTOR 
GENERAL, 

GABRIELA SCHMUTZER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Prin  Raportul de specialitate nr. D/20082/10.11.2020  întocmit de către 
Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 6, se susține necesitatea aprobării 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. 

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, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1153/2001 privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 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, supun spre dezbatere şi aprobare, 
Consiliului Local Sector 6,  proiectul de hotărâre 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. 
 
 
 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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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 
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