
 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI       PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
 Nr. 185/01.04.2021 

              
 

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

a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Regală Margareta a 

României 
 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/3564/25.02.2021 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. 130/30.06.2010 privind împuternicirea Consiliului Local al    
Sectorului 6 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Fundația Principesa Margareta a României în 
vederea realizării proiectului de interes public “Centrul Comunitar Generații”; 
- Hotărârea Consiliului Director al Fundației Principesa Margareta a României din 
08.03.019, autentificată cu nr. 225/08.03.2019 de către Biroul Individual Notarial 
Moisescu Dan Andrei, prin care se înlocuiește sintagma “Fundația Principesa Margareta 
a României” cu noua denumire “Fundația Regală Margareta a României”; 
-  Raportul de atribuire subvenții asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998 
pentru anul 2021, cu nr. 100/31.12.2020; 
-  Prevederile art. 46 - 48 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului, 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 239.766 lei  din 

bugetul local al Sectorului 6,  în  anul 2021, a proiectului  „Centrul Comunitar Generaţii” 
desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în 
parteneriat cu Fundaţia Regală Margareta a României, 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 hotărari.  

(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:     



 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

Fundația Regală Margareta a României este una din organizațiile neguvernamentale 
care contribuie la dezvoltarea societății civile din România, fiind înființată în anul 1990 
de Principesa Margareta a României cu sprijinul tătălui ei, regele Mihai I. 

Scopul proiectelor dezvoltate de FRMR este de a: construi comunități puternice, de a  
îmbunătăți educația în comunitate și de a oferi copiilor o șansă la un viitor mai bun prin educație 
și de a crea o punte de comunicare între generații. 
 Proiectul  „Centrul Comunitar Generații” este realizat în parteneriat cu Fundația 
Regală Margareta a României cu scopul de a preveni abandonul școlar în rândul copiilor din 
sectorul 6, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație,                      
recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare 
școlară și profesională pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru 
părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii. 
Bazându-se pe solidaritatea intergenerațională. În cadrul acestui program, membrii comunității, 
voluntari de toate vârstele și cu diverse profesii, vârstnici care își doresc o viață activă, sunt 
implicați în activitațile zilnice alături de echipa specializată a centrului, contribuind la 
îmbunătățirea situației sociale și școlare a beneficiarilor. 
  Parteneriatul cu Fundația Regală Margareta a României  este reglementat prin 
H.C.G.M.B. nr. 130/30.06.2010 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a 
hotărî cu privire la cooperarea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6 și Fundația Principesa Margareta a României în vederea realizării proiectului 
de interes public “Centrul Comunitar Generații”. 
 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 „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Regală 
Margareta a României. 

 
 
 
 

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 
 

 



 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 
  
 Proiectul  “Centrul Comunitar Generații” este realizat în parteneriat cu Fundația 
Regală Margareta a României cu scopul de a preveni abandonul școlar în rândul copiilor din 
sectorul 6, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-
socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și 
profesională pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți 
sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Bazându-se 
pe solidaritatea intergenerațională. În cadrul acestui program membrii comunității, voluntari 
de toate vârstele și cu diverse profesii, vârstnici care își doresc o viață activă, sunt implicați în 
activitațile zilnice alături de echipa specializată a centrului, contribuind la îmbunătățirea 
situației sociale și școlare a beneficiarilor 
  

Parteneriatul cu Fundația Regală Margareta a României  este reglementat prin 
H.C.G.M.B. nr. 130/30.06.2010 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a 
hotărî cu privire la cooperarea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6 și Fundația Principesa Margareta a României în vederea realizării 
proiectului de interes public “Centrul Comunitar Generații”; 
 

1. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare 
 

(1) Serviciul social Centrul Comunitar Generații, cod serviciu social 8891 CZ-C-II, 
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 și completările ulterioare. 

 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/2019, privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 28 februarie 2019. 

 
 
 Conform licenței de funcționare LF/000785/27.09.2019, capacitatea centrului de zi 
este de 50 beneficiari, iar în anul 2020 acesta a oferit servicii pentru numărul maxim de copii, 
respectiv 50. 
 

2. Descrierea serviciilor acordate: 
 

Centrul Comunitar Generații își desfășoară activitatea în cadrului Liceului Ucecom din 
Strada Economu Cezărescu nr.47-59, sector 6, București   și oferă următoarele servicii de 
asistență socială : 



 
- suport educațional (meditații și sprijin în efectuarea temelor școlare, cursuri de limbi străine, 
etc); 
- servicii de socializare, recreative și petrecere a timpului liber;  
- consiliere psihologică individuală și de grup; 
- ȋndrumare parentală;  
- suport alimentar (pe perioada desfășurării activităților în mediul online, suportul alimentar a 
fost oferit prin tichete de hrană, iar în perioada desfășurării activităților la centru, prin masa 
caldă la cantina unității de învățământ); 
- sprijin material, pentru copii și familiile aflate în situații de urgență. 
 

Statistică 2017-2020 
 
Anul Valoarea finanțării de 

la bugetul local 
Valoarea decontată 

 
Nr. Beneficiari 

 
2017 205.806 lei 

 
205.806 lei 

 
50 

2018 205.806 lei 
 

195.243,60 lei  
 

50 

2019 301.192 lei 301.192 lei 50 
2020 321.090 lei 285.937 lei 50 

      
  Rezultate preconizate în urma acordării subvenției până la sfârşitul anului 2021: 

- diminuarea riscului abandonului/eșecului școlar pentru 50 de copii; 
- formarea de abilități de învățare și recuperare a launelor școlare pentru 50 de  copii; 
- creșterea capacității de adaptare și integrare socio-școlară pentru 50 de copii; 
- sporirea capacității de relaționare unii cu alții și cu ceilalți colegi, prieteni, vecini; 
- reducerea comportamentelor și atitudinilor negative la copii și formarea unor 
comportamente normale;  
- diminuarea sentimentul marginalizării și excluderii copiilor care provin din familii 
defavorizate;  
- creșterea nivelului de școlarizare; 
- recuperarea carențelor alimentare și remedierea problemelor de sănătate la 50 de copii ce vor 
primi o masă caldă zilnic;  
- 50 copii vor primi materiale educaționale constând în rechizite; 
- 38 de familii (ale celor 50 de copii)  vor primi consiliere parentală; 
- 50 de copii vor beneficia de consiliere psihologică individuală și de grup; 
- 100 de teste psihologice aplicate copiilor. 

 
 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 Regală Margareta a României, 
unitatea de asistență socială „Centrul Comunitar Generații”, în cuantum de 239.766 lei , 
pentru un număr de 50 beneficiari lunar. 

 
 

DIRECTOR GENERAL, 

GABRIELA SCHMUTZER 


