
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI              PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Nr. 189/01.04.2021 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2021, 
a proiectului “Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice” desfăşurat de Direcţia 

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

Văzând Raportul de specialitate nr. D/3563/25.02.2021 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 : 
- H.C.L. Sector 6 nr. 131/30.07.2020 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare, din 
bugetul local, în anul 2021, 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. 131/26.02.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al 
Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Fundația Estuar, pentru proiectul” 
Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice”; 
-  Raportul de atribuire subvenții asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998 pentru 
anul 2021 nr. 100/31.12.2020; 
-  Prevederile art. 51 alin.(3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, 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 360.000 lei din bugetul local 
al Sectorului 6,  în  anul 2021, a proiectului ”Locuințe protejate pentru adulții cu probleme 
psihice” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în 
parteneriat cu Fundația Estuar, 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. 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                     AVIZEAZĂ 

                                                                  pentru legalitate conf. art. 243   alin. (1) lit. a)  
                                                                                din OUG nr. 57/2019 

                                                                                 Secretarul General al Sectorului 6, 
 

                                                                                          
                                                                                 Demirel Spiridon 
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REFERAT DE APROBARE 

 

Fundația Estuar fondată în anul 1993 este prima organizație din România care a creat 

pentru adulții cu probleme de sănătate mintală o rețea de servicii de îngrijiri comunitare de zi și 

locative acreditate și recunoscute la nivel local, național și internațional. 

De 20 de ani, în cadrul centrelor sociale, fundația oferă atât beneficiarilor adulți cu 

probleme de sănătate mintală, cât și aparținătorilor acestora, o gamă variată de servicii, adaptate 

în timp, nevoilor lor. Beneficiarii sunt persoane aflate în evidența Direcțiilor Generale  de 

Asistență Socială și Protecția Copilului ca aparținând unor grupuri defavorizate. 

 Proiectul  “Locuință protejată pentru adulții cu probleme psihice „CASA LIVIU” , 

realizat în parteneriat cu Fundația Estuar are scopul de a veni în sprijinul persoanelor adulte cu 

dizabilități prin acordarea de servicii sociale, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, 

prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii 

calităţii vieţii. Ingrijirea în sistemul locuințelor protejate constituie un factor important în 

diminuarea numărului de paturi din Spitalele de Psihiatrie. Locuința Protejată este liantul între 

instituții și comunitate. Prin intermediul acestui sistem de îngrijire se face trecerea de la mediul 

instituțional la cel independent în comunitate.  

 Parteneriatul cu Fundația Estuar este reglementat prin H.C.G.M.B. nr. 131/26.02.2019 

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea 

asocierii/cooperării cu Fundația Estuar, pentru proiectului ” Locuințe protejate pentru adulții cu 

probleme psihice”. 

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

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

Sectorului 6, în  anul 2021, a proiectului “Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice” 

desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat 

cu Fundația Estuar.  

 

 

 

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 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 



 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Fundația Estuar a fost fondată în septembrie 1993 de catre Asociația Penumbra din 

Scoția și Liga Română de Sănătate Mintală și este prima organizație din România care a creat 
pentru adulții cu probleme de sănătate mintală o rețea de servicii de îngrijiri comunitare de zi 
și locative acreditate și recunoscute la nivel local, național și internațional. 

Misiunea Fundației Estuar este de a oferi optiuni sociale și alternative adulților cu 
probleme de sănătate mintală, pentru reintegrarea lor în comunitatea românească. 

De 20 de ani, în cadrul centrelor sociale fundația oferă atât beneficiarilor adulți cu 
probleme de sănătate mintală, cât și aparținătorilor acestora, o gamă variată de servicii, 
adaptate în timp, nevoilor lor. Beneficiarii sunt persoane aflate în evidența Direcțiilor 
Generale  de Asistență Socială și Protecția Copilului ca aparținând unor grupuri defavorizate. 
 Proiectul  “Locuință protejată pentru adulții cu probleme psihice „CASA LIVIU” este 
realizat în parteneriat cu Fundația Estuar, cu scopul de a veni în sprijinul persoanelor adulte 
cu dizabilități prin acordarea de servicii sociale, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, 
prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi 

creşterii calităţii vieţii. Ingrijirea în sistemul locuințelor protejate constituie un factor important 
în diminuarea numărului de paturi din Spitalele de Psihiatrie. Locuința Protejată este liantul 
între instituții și comunitate. Prin intermediul acestui sistem de îngrijire se face trecerea de la 
mediul instituțional la cel independent în comunitate.  
 Parteneriatul cu Fundația Estuar este reglementat prin H.C.G.M.B. nr. 131/26.02.2019 
privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea 
asocierii/cooperării cu Fundația Estuar, pentru proiectului ” Locuințe protejate pentru adulții 
cu probleme psihice” 

1. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare 
(1) Serviciul social cu cazare Locuință protejată pentru adulții cu probleme psihice „CASA 

LIVIU”, cod serviciu social 8790 CR-D-VII, funcţionează cu respectarea prevederilor 
cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 
292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi 
prevederile ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.  
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin Nr. 82 /2019 privind aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi.  
 Conform ultimei licenței de funcționare LF/0005181/25.10.2016, capacitatea locuinței 
maxim protejate este de 3 beneficiari, iar în anii 2019- 2020 aceasta a găzduit un singur 
beneficiar. 

2. Descrierea serviciilor acordate: 
Locuința protejată pentru adulții cu probleme psihice „CASA LIVIU” cu sediul din Calea 

Rahovei nr. 322, bl. 67, sc. 4, et. 3, ap. 112, Sector 5, București  oferă următoarele servicii de 
asistență socială : 

 
 



 îngrijire și asistență personală, permanentă 24 / 24 h; 

 informare și îndrumare; 

 consiliere psihologică; 

 consiliere socială - servicii de reprezentare socială (advocacy); 

 consiliere psihiatrică - informații privind managementul bolii psihice; 

 dezvoltarea de abilități de autoîngrijire și autogospodărire; 

 dezvoltarea abilităților de interacțiune prin activități de socializare și petrecere a timpului 
liber în cadrul locuinței protejate și în afara ei; 

 activități recreative (vizionare de film, plimbări, aniversare zi naștere, excursii, vizite la 
muzee, etc.). 

               Prin oferirea suportului și consilierii, adulții cu probleme de sănătate mintală, 
beneficiari ai proiectului, își dezvoltă abilitățile de autogospodărire, autoîngrijire, reprezentare 
socială, facilitându-se astfel reintegrarea socială. 

 
Statistică 2017-2020 

Anul Valoarea finanțării de 
la bugetul local 

Valoarea decontată 
 

Nr. Beneficiari 
 

2017 - - - 

2018 - - - 

2019 318.300 lei 106.105,02 lei 1/3 

2020 412.420 lei 332.472,11 lei 1/3 

 
 

   Rezultate preconizate in urma acordării subvenției până la sfârșitul anului 2021: 

 Creșterea calității vieții celor 3 adulți cu boală psihică, asistați, beneficiari ai 
proiectului 

 Creșterea abilităților de comunicare pentru toți beneficiarii 

 Dezvoltarea și menținerea abilităților casnic - adiministrative pentru toți beneficiarii  

 Dobândirea și menținerea abilităților de trai independent pentru  toți beneficiarii 

 Creșterea stimei de sine a celor 3 beneficiari 

 Creșterea gradului de participare la viața socială a tuturor beneficiarilor 

 Extinderea rețelei sociale a beneficiarilor 

 Schimbarea atitudinii comunității față de persoanele cu boală psihică. 
 

           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 Fundația Estuar, unitatea de asistență socială Locuință 
protejată pentru adulții cu probleme psihice „CASA LIVIU” în cuantum de 360.000 lei, 
pentru un număr de 3 persoane asistate lunar. 

 
 

DIRECTOR GENERAL, 
GABRIELA SCHMUTZER 

 
 

 

 


