
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
Nr. 192/01.04.2021 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2021, 
a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică 
„Metropolis” 

 
Văzând Raportul de specialitate nr. D/3566/25.02.2021 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. 85/28.04.2016 privind apobarea cooperării Consiliului Local Sector 6, 
prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Fundația 
Filantropică “Metropolis” în vederea implementării în comun a proiectului “Centrul de zi 
pentru copii și părinți”; 
-  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. 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 498.314 lei din 
bugetul local al Sectorului 6, în anul 2021, a proiectului „Centrul de zi pentru copii şi 
părinţi”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică Metropolis, 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 prevederile 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 
 
 

 
 Proiectul  „Centrul de zi pentru copii și părinți” este realizat în parteneriat cu Fundația 

Filantropică Metropolis cu scopul  de a oferi familiilor aflate în situaţii de risc servicii de: 

consiliere socială, consiliere juridică, informare despre drepturi şi obligaţii, consiliere 

psihologică pentru copil şi familie, educaţie, terapie ocupaţională, socializare şi petrecerea 

timpului liber, orientare şcolară, prepararea şi servirea hranei, acordarea unui supliment pentru 

acasă. 

Parteneriatul cu Fundația Filantropică Metropolis este reglementat prin                    

H.C.G.M.B. nr. 85/28.04.2016 privind apobarea cooperării Consiliului Local Sector 6, prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Fundația Filantropică 

“Metropolis”, în vederea implementării în comun a proiectului “Centrul de zi pentru copii și 

părinți”. 

 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 de zi pentru copii şi părinţi” desfăşurat de 

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

Filantropică „Metropolis”. 

 
 

 
 
 

 
PRIMAR, 

 
Ciprian Ciucu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Proiectul  „Centrul de zi pentru copii și părinți” este realizat în parteneriat cu Fundația 

Filantropică Metropolis cu scopul  de a oferi familiilor aflate în situaţii de risc servicii de: 
consiliere socială, consiliere juridică, informare despre drepturi şi obligaţii, consiliere 
psihologică pentru copil şi familie, educaţie, terapie ocupaţională, socializare şi petrecerea 
timpului liber, orientare şcolară, prepararea şi servirea hranei, acordarea unui supliment pentru 
acasă. 

Parteneriatul cu Fundația Filantropică Metropolis este reglementat prin H.C.G.M.B. nr. 
85/28.04.2016 privind apobarea cooperării Consiliului Local Sector 6, prin Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Fundația Filantropică “Metropolis” în 
vederea implementării în comun a proiectului “Centrul de zi pentru copii și părinți”. 

1. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare 

 
(1) Serviciul social Centrul de zi pentru copii și părinți, 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 completările 
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, capacitatea centrului de zi este de 30 beneficiari, iar în 
anul 2020 acesta a oferit servicii pentru 25 de copii și părinții acestora. 

2. Descrierea serviciilor acordate: 

Centrul de zi pentru copii și părinți  cu sediul în București, Strada Drumul Săbăreni, Nr. 47-
53, sector 6 oferă copilului numeroase activităţi sau situaţii de învăţare, inclusiv de dezvoltare a 
deprinderilor de viaţă independentă.  

 
Activităţile care sprijină educaţia formală a beneficiarilor programului Centrul de zi pentru 

copii şi părinţi: 

 evaluarea iniţială a copilului prin care au fost identificate atitudinile, abilităţile şi 
cunoştinţele copilului; 

 întocmirea programului educaţional; 

 realizarea activităţilor din programul educaţional; 

 monitorizarea de către educatori a activitaţilor şcolare; 



 sprijin/îndrumare în efectuarea temelor; 

 întocmirea PPI pe educaţie; 

 asigurarea bazei materiale pentru derularea activităţilor de educaţie formală( rechizite, 
acces, internet etc). 

Statistică 2017-2020 

Anul Valoarea finanțării de la 
bugetul local 

Valoarea decontată 

 

Nr. Beneficiari 

 

2017 315.366 

 

154.176 

 

20 

 

2018 169.500 

 

161.034,69 

 

20 

 

2019 264.900 

 

182.504,33 

 

26 

 

2020 415380 

 

256.322,25 

 

26 

 

 

Rezultate preconizate în urma acordarii subventiei, până la sfârșitul anului 2021 : 

 creşterea numărului de părinţi care conştientizează nevoile copilului de a se dezvolta într-
un mediu familial stabil din punct de vedere emoţional; 

 îmbunătăţirea realţiilor interfamiliale; 

 creşterea numărului de părinţi care conştientizează factorii ce pun în pericol sănătatea, 
securitatea, dezvoltarea morală, educaţia şi integrarea socială a copilului; 

 îmbunătăţirea abilităţilor părinţilor în ceea ce priveşte îngrijirea şi dezvoltarea copiilor; 

 sprijinirea familiilor/părinţilor prin dezvoltarea de reţele/grupuri de sprijin; 

 reducerea numărului de copii care ajung în instituţii datorită unor dificultăţi temporare 
prin care trec părinţii acestora; 

 dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii care activează în domeniul protecţiei 
copilului; 

 creşterea gradului de implicare a profesioniştilor din serviciile comunitare în depistarea 
precoce a riscurilor care determină separarea copilului de familia sa; 

 îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru beneficiari; 

 creşterea gradului de satisfacţie a beneficiarilor privind calitatea serviciilor oferite; 

 dezvoltarea unei game largi de servicii sociale şi de soluţii de îngrijire alternative; 

 reintegrarea în societate a unor oameni aflaţi în situaţie de excluziune socială, redându-se, 

astfel, valoarea umană a fiecăruia; 

 dezvoltarea de noi servicii pentru beneficiari; 



 direcţionarea beneficiarilor spre activităţi de terapie, de petrecere a timpului liber şi spre 
alte activităţi menite să îmbunătăţească viaţa socială a acestora.   
 

           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 prezentul 
proiect de hotărâre. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

GABRIELA SCHMUTZER 

 

 

 

 


