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HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate 

şi finanţate din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru anul 2021 
 
 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/21749.07.12.2020 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. 4 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; 
- H.C.G.M.B. nr. 496 din 31.10.2017 privind aprobarea Strategiei locale privind 
incluziunea socială şi reducerea sărăciei în municipiul Bucureşti 2017–2021; 
- H.G. nr. 1.113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului 
operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului 2014-2016; 
- H.G. nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea 
socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de 
acţiuni pentru perioada 2015-2020; 
-H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune 
a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020; 
- H.G. nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea 
îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi 
a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-  H.G. nr. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea 
egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea 
violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru 
implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice 
pentru perioada 2018-2021; 
- H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere 
pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a Planului operaţional privind 
implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu 
dizabilităţi" 2016-2020; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;  



- Hotărârea nr. 797 din 8 noiembrie 2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru 
de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a 
structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 
- 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; 
-  Ordinul Ministrului Muncii nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al 
Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 
bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti; 
 - Procesele verbale nr. C/8559 din 16.09.2020, C/1148 din 23.11.2020, C/11479 
din 23.11.2020 și C/11480 din 23.11.2020, emise de Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

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 modificarile si 
completarile ulterioare; 
Consiliul Local Sector 6, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru anul 2021, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 6 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 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 

 
Conform art. 112 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 și Hotărârii nr. 797/2017 

privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de 
asistenta sociala și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare, autoritățile publice locale au obligația de a elabora planurile anuale de acţiune 
privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local, care cuprind 
date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, 
serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din 
fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare.  

Tot Legea nr. 292/2011, la art. 118 și 119, prevede că sarcina întocmirii și supunerii 
spre aprobare către Consiliul Local a acestui plan de acțiune anual revine, la nivelul 
Sectorului 6, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilui Sector 6. 

La rândul lui, Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 1086/2018 privind 
aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate 
şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, oferă schema obligatorie de lucru pentru întocmirea conformă a 
acestui plan. 

Totodată, în scopul întocmirii acestui plan, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilui Sector 6 a demarat consultări cu furnizori publici și privați, conform 
proceselor verbale cu nr. C/8559 din16.09.2020, C/1148 din 23.11.2020, C/11479 din 
23.11.2020 și C/11480 din 23.11.2020. 

În temeiul art.3, alin.3, lit.(b) din Regulament — Cadru din 8 noiembrie 2017 de 
organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor 
locale ale municipiilor și orașelor, aprobat prin Hotărârea nr.797 din 8 noiembrie 2017, și având 
în vedere cele expuse mai sus, prezentăm spre aprobare Planul anual de acţiune privind serviciile 
sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local sector 6, pentru anul 2021. 
 
 

 
DIRECTOR GENERAL, 

GABRIELA SCHMUTZER 
  

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 

Având în vedere prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011/2011, 
Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare si funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 
orientative de personal, precum și ale Ordinului Ministerului Muncii și Protecției 
Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de 
acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, se 
impune aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate 
şi finanţate din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru anul 2021. 

Planul anual de acțiune trasează direcțiile de acordare și dezvoltare a 
serviciilor sociale puse la dispoziția comunității în anul 2021, de atragere a 
voluntarilor, partenerilor privați și a fondurilor nerambursabile, de pregătire a 
personalului din domeniu și, nu în ultimul rând, de informare și sensibilizare a 
comunității, fiind un document necesar atât din punct de vedere legislativ, cât și 
managerial. 

Drept pentru care, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune 
privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local 
Sector 6, pentru anul 2021. 
 

 
PRIMAR, 

 
Ciprian Ciucu 

 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
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 
 


