
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                   PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                             
Nr. 186/01.04.2021 

 
                                                                                            

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2021, 

a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia  

„Sfântul Arhidiacon Ştefan” 
 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/3561/25.02.2021 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, 4 și 5 ale Consiliului 
Local Sector 6; 
 Având în vedere prevederile: 
- H.C.L. Sector 6 nr. 131/30.07.2020 privind aprobarea liniilor de subvenționare 
prioritare, din bugetul local, în anul 20201, pentru asociațiile, fundațiile și cultele 
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum 
și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 168/24.11.2020 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; 
-  H.C.G.M.B. nr. 127/19.06.2007 privind cooperarea Consiliului Local al Sectorului 6 
prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Asociaţia                    
Sfântul Arhidiacon Ştefan, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului                    
“Centrul Comunitar Ghencea; 
-  Raportul de atribuire subvenții asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998 
pentru anul 2021 nr. 100/31.12.2020; 
- Prevederile art. 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
-  Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 
modificările și completările ulterioare;  
-   H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor 
sociale; 
-   Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 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; 
-  H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor 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; 
-  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 



 

-  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) 
lit. p) și s) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 670.489,90 lei din 
bugetul local al Sectorului 6,  în  anul 2021, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” 
desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în 
parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”, conform Anexelor A şi B, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. (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. 
 
PREȘEDINTE 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.: 
Data: 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

  Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan-Ghencea, înființată în anul 2004, a fost gândită, 

creată și înființată la inițiativa preotului Paroh Ștefan Stanciu, președintele  Asociației, având ca 

scop derularea de activităţi de susţinere a categoriilor sociale defavorizate din comunitatea 

Sectorului 6. 

Proiectul ,,Centrul Comunitar Ghencea”, este realizat în parteneriat cu Asociaţia          

„Sfântul Arhidiacon Ştefan”, cu scopul de a oferi un set de servicii specializate de protecţie 

socială membrilor comunităţii sectorului 6, venind în întâmpinarea nevoilor identificate în 

domeniul asistenţei sociale: asistarea persoanelor marginalizate social, asistarea copiilor a căror 

familii, din caza unor situaţii sociale şi materiale precare, nu reuşesc să le acorde o îngrijire 

corespunzătoare. Astfel sunt furnizate servicii sociale de tip cantină socială, constând în 

prepararea şi distribuirea hranei pentru persoane aflate în risc de sărăcie, precum și servicii 

specializate care oferă asistenţă şi suport psiho/socio/educativ pentru copiii aflaţi în dificultate şi 

familiile acestora. 

Acest parteneriat se desfășoară începând din anul 2008, colaborarea fiind reglementată             

prin H.C.G.M.B. nr. 127/19.06.2007 privind cooperarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Asociaţia Sfântul 

Arhidiacon Ştefan, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului “Centrul Comunitar 

Ghencea”. 

   Având în vedere cele menționate, supun spre dezbatere și apobare, Consiliului Local 

Sector 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al 

Sectorului 6, în  anul 2021, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia          

„Sfântul Arhidiacon Ştefan”.  

 

 
 

 
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; 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 



 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

  Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan-Ghencea, înființată în anul 2004, a fost gândită, 
creeată și înființată la inițiativa preotului Paroh Ștefan Stanciu, președintele  Asociației, având 
ca scop principal susținerea persoanelor aflate în dificultate din comunitatea Sectorului 6. 

Proiectul ,,Centrul Comunitar Ghencea”, este realizat în parteneriat cu Asociaţia 
„Sfântul Arhidiacon Ştefan” cu scopul de a oferi un set de servicii specializate de protecţie 
socială membrilor comunităţii sectorului 6, venind în întâmpinarea nevoilor identificate în 
domeniul asistenţei sociale: asistarea persoanelor marginalizate social, asistarea copiilor a 
căror familii, din caza unor situaţii sociale şi materiale precare, nu reuşesc să le acorde o 
îngrijire corespunzătoare.  

Acest parteneriat se desfășoară începând din anul 2008, colaborarea fiind reglementată 
prin -  H.C.G.M.B. nr. 127/19.06.2007 privind cooperarea Consiliului Local al sectorului 6 
prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Asociaţia 
Sfântul Arhidiacon Ştefan, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului “Centrul 
Comunitar Ghencea”. 

 
1. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare 

Prin proiectul ,,Centrul Comunitar Ghencea” sunt furnizate servicii sociale de tip 
cantină socială, constând în prepararea şi distribuirea hranei pentru persoane aflate în risc de 
sărăcie, precum și servicii specializate care oferă asistenţă şi suport psiho/socio/educativ 
pentru copiii aflaţi în dificultate şi familiile acestora.-cod 8891CZ-C Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți. 

Serviciul Cantină Socială- cod 8899 CPDH-I, funcționează cu respectarea prevederilor 
cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 
292/2011 cu modificările ulterioare, Legea 208/1997 privind cantinele sociale, Ordinul nr. 
29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 
sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit 
sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 
precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și 
cantinele sociale. 
             Centrul de zi –cod serviciu social 8891CZ-C, funcţionează cu respectarea 
prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de 
Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ORDIN Nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind 
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. 

Serviciile sociale ale Asociației Sfântul Arhidiacon Ștefan sunt în concordanță cu 
obiectivele Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, care își propune o 
abordare integrată pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori 
permanente, care pot genera excluziunea sociala a persoanelor, grupurilor, ori comunităților 
din Sectorul 6. 
 



 Conform licenței de funcționare nr.LF/0008340/17.07.2017, capacitatea centrului de zi 
este de 50 beneficari pe zi, iar a unității de cantină socială este de 140 de beneficiari pe zi. 

2. Descrierea serviciilor sociale acordate: 
             Centrul Comunitar Ghencea, cu sediul in bd-ul Ghencea nr 41, sector 6,  în cadrul 

programului Centrul de Zi oferă următoarele servicii sociale: Programul de Prevenire a 
Abandonului Școlar, proiect care se adresează copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 
18 ani, care întâmpină dificultăți de natură școlară, educațională și/ sau materială sau care se 
pregătesc pentru examenele naționale respectiv examenul de capacitate și examenul de 
bacalaureat, consiliere și orientare școlară, consiliere vocațională, asistență medicală și 
servicii medicale primare gratuite, consiliere psihologică. Activitatile se desfasoara de luni 
pana vineri, exceptand sarbatorile legale.  

          Scopul proiectului este de a dezvolta și promova activități specifice vârstei, nivelului de 
pregătire și interesului personal, de a veni în sprijinul copiilor și tinerilor care provin din 
medii sociale defavorizate să finalizeze învățământul școlar obligatoriu ca punct de plecare 
pentru o viață decentă, de se integra social și profesional și de a preveni fenomenul de 
delicvență juvenilă. 
 Principalele tipuri de sprijin și intervenție sunt: identificarea și selecționarea copiilor, 
evaluarea potențialului educațional, elaborarea planurilor personalizate de intervenție având 
ca scop depășirea situațiilor de dificultate și dezvoltare personală pe termen mediu, activități 
educative speciale, meditații, supraveghere în efectuarea temelor, pregătirea pentru examene, 
recuperarea unor lacune din pregătire, asistență socială, informare în vederea evitării 
abandonului școlar, reintegrarea în școală, orientare școlară, integrare în învățământul 
vocațional. 

Centrul Comunitar Ghencea, cu sediul in bd-ul Ghencea nr 41, sector 6,  prin 
intermediul proiectului Cantina Socială are posibilitatea de a oferi un prânz pentru 145 de 
persoane pe zi (100 adulti si 45 de copii), de luni pâna vineri, beneficiarii acestui program 
fiind persoane în vârstă, cu posibilități financiare reduse, persoane aflate în prag de 
marginalizare socială, precum și copii și tineri ce provin din familii ce întâmpină dificultăți 
de natură socio-economică (100 de adulți și 45 de copii).  

 
3. Rezultate 
      De la începutul parteneriatului până în prezent, prin intermediul proiectului “Centrul 

Comunitar Ghencea”, aproximativ 2600 persoane au fost susținute pentru a-și îmbuntăți 
situația dificilă cu care s-au confruntat, iar serviciile oferite au dus în timp la diminuarea 
numărului anual de beneficiari, de la 250 în anul 2008, la 134 în anul 2020. Îmbunătățirea 
calității vieții beneficiarilor acestor servicii s-a reflectat nu numai în numărul mai redus de 
persoane incluse în program, ci și în creşterea gradului de relaţionare interpersonală și de 
socializare, creşterea gradului de acceptare socială şi incluziune în viaţa normală a societăţii. 
           La finalul anului 2020, un număr mediu de 94 persoane au beneficiat lunar de o masă 
caldă și un număr de 40 de copii au fost incluși în Programul de Prevenire a Abandonului 
Școlar, desfășurat în cadrul Centrului de zi, costurile pentru furnizarea acestor servicii fiind de 
482,97 lei/lună pentru un beneficiar de cantină social și 455,83 lei/lună pentru  un beneficiar 
al centrului de zi. 
 Pentru anul 2021, Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan preconizează deservirea un 
număr maxim de 145 beneficiari, respectiv 100 persoane în cadrul cantinei sociale și  45 copii 
în cadrul centrului de zi. 

 
 
 
 



Statistică anii 2017-2020: 
 
 
Anul Valoarea finanțării 

de la bugetul local 
Valoarea decontată Nr. beneficiari 

2017 276.600 lei 228.075,58 lei 140 

                  2018 
 

635.280 lei 302.498 lei 140 

2019 909.148 lei 306.210,99 lei 140 

2020 
 

885.200 lei 403.963,2 lei 140 

 
 

Ca urmare a celor prezentate mai sus şi în conformitate cu decizia Comisiei de 
evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, 
acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, supun spre  aprobare Consiliului Local 
al Sectorului 6 subvenția solicitată în anul 2021 de „Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan”, 
unitatea de asistență socială Centrul Comunitar Ghencea, în cuantum de 670.489,90 lei, 
pentru un număr de 190 persoane asistate lunar. 
 
 

. 
DIRECTOR GENERAL 

GABRIELA SCHMUTZER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


