
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 8/21.01.2022 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului social 

Cantina Socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 
 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare                    
a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 nr. D/23179/27.12.2021 și 
Raportul de specialitate al ……………, nr. ……/……………, din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al                    
Sectorului 6, nr............ și nr. ……..;        
        Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 93/29.04.2021 privind aprobarea Organigramei, 
Statului de funcții  și Regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;  
- Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Anexa nr. 9 standarde minime de calitate pentru cantina socială, cod 8899 CPDH-I prevăzută în 
Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale 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 protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte 
aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem 
integrat şi cantinele sociale; 
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Prevederile art. 2 alin. (1) și (3) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Referatul de specialitate  înregistrat cu nr. A/28774/14.12.2021, respectiv nr. 23097/23.12.2021 
întocmit  de către Șef Cantină Socială; 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



        În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1)        
lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. (1) Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului social 

Cantina Socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) La data aprobării prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârile Consiliului Local al 
Sectorului 6 nr. 191/30.08.2018 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare al Cantinei Sociale ”Crângași” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6, respectiv nr. 192/30.08.2018 privind aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare și funcționare al Cantinei Sociale ”Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

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. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 
termenul prevăzut de lege. 
 
 
 
 
INIȚIATOR PROIECT,                                                                   AVIZEAZĂ 
       PRIMAR,                                                          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  

   CIPRIAN CIUCU                                                                     din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                Secretarul general al Sectorului 6,                               

                                                                                                          Demirel Spiridon 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Serviciului social Cantina Socială din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 

 

 

Nota de fundamentare nr. D/23179/27.12.2021 întocmită de către 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, susţine aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Cantinei Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6. 

Cantina Socială funcţionează în condiţiile respectării Ordinului 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 protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte 

aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor 

acordate în sistem integrat şi cantinele sociale (Anexa nr. 9 – Standardele minime 

de calitate pentru cantina socială, Cod serviciu social 8899 CPDH – I).  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. p)                         

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Serviciului social Cantina Socială din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

 

 

 

                           



 
 

    
 

 
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

  
În conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011 asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în 
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind 
serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

În subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 au 
funcţionat două cantine sociale, respectiv Cantina Socială ”Uverturii” și Cantina Socială 
”Crângași”, înființate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr.114/24.09.2015 privind 
aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 6, iar în urma Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.93/29.04.2021 
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cele două 
unității sociale au fost comasate, rezultând în prezent o singură unitate socială, cu o capacitate de 
maxim 450 locuri, denumită Cantina Socială, având sediul situat în Calea Crângași nr.42-44, 
sector 6, București. 

Cantina Socială are misiunea de a acorda servicii  de masă caldă/produse alimentare  
tuturor categoriilor de persoane  vulnerabile, care au domiciliul pe raza sectorului 6 și care se 
găsesc în situaţie de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în urma unor criterii de 
eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislației speciale, în 
funcție de caz. 

Cantina Socială funcţionează în condiţiile respectării Ordinului 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 protecţie a 
copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate 
în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale (Anexa nr. 9 – 
Standardele minime de calitate pentru cantina socială, Cod serviciu social 8899 CPDH – I).  

Alocația de hrană este de 12 lei/zi/persoană conform Hotărârii Guvernului nr.903/2014 
privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din 
instituțiile publice și private de asistență destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu 
dizabilități și persoanelor vârstnice. 

Date fiind cele de mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 
prezentul proiect de hotărâre. 

 
DIRECTOR GENERAL 

GABRIELA SCHMUTZER 

 

 

 

                                                                                                                                                                               


