
 
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 37/28.02.2022 

pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2022, 
în vederea derulării proiectului “Locuință maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 
Casa Liviu”desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

în parteneriat cu Fundația Estuar 
 

 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Nota de Fundamentare                      
a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 nr. D/3014/21.02.2022 
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. ……. , nr. ........... și nr. ……..; 
 Având în vedere : 

  - Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul Ministerului Muncii și Justitiei Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 
specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi; 
- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 
- 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 la 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; 
-  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 156/24.08.2021 privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, 
nivelul și categoriile pentru care se pot acorda subvenții, din bugetul local al Sectorului 6, 
București, în anul 2022; 
-  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” 
- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 168/2020 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.  
-  Raportul de atribuire subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor religioase recunoscute în 
România în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2022, înregistrat cu nr. 47/13.12.2021; 

 
 
 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
 

 
 
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p) și s), art. 196                

alin. (1) lit. a) și art. 197 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 acordarea subvenției, în limita sumei de 360.000 lei, din bugetul local 
al Sectorului 6, în anul 2022, pentru derularea proiectului ”Locuință maxim protejată pentru 
persoane adulte cu dizabilități Casa Liviu” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Estuar, conform Anexei A și Anexei B, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se mandatează directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6 să semneze convenția pentru derularea a proiectului ”Locuință 
maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Liviu” desfăşurat de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Estuar. 

Art. 3. Justificarea și decontarea cheltuielilor se va realiza pe bază de documente 
doveditoare, conform prevederilor legale. 

Art. 4. (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 va 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. 5. 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 
 



 

CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

 WWW.PRIMARIE6.RO 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea subvenţiei, din bugetul local al    
Sectorului 6, în  anul 2022, în vederea derulării proiectului “Locuinţă maxim 

protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Liviu” desfăşurat de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu 

Fundaţia Estuar 
 
 

Nota de fundamentare nr. D/3014/21.02.2022 întocmită de către Directorul 
General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  
susţine acordarea de la bugetul local al Sectorului 6 a subvenţiei stabilite de 
Comisia de evaluare și selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor recunoscute 
în România acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii, în cuantum de 
360.000 lei, în anul 2022, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor și fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează 
și administrează unităţi de asistenţă socială, pentru derularea proiectului  “Locuinţă 
maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Liviu” desfășurat în 
parteneriat cu Fundaţia Estuar.  

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 pentru aprobarea subvenţiei, din bugetul local al Sectorului 6, 
în  anul 2022, în vederea derulării proiectului “Locuinţă maxim protejată pentru 
persoane adulte cu dizabilităţi Casa Liviu” desfăşurat de Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Estuar. 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

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 comunitate. 

 Proiectul  “Locuință maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 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. 
Îngrijirea 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 

 
             Proiectul “Locuință maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Casa 
Liviu”reprezintă un serviciu social specializat, prin intermediul căruia persoanele adulte cu 
dizabilități  beneficiază, pe lângă serviciile de găzduire și masă și de activităţi care să le asigure 
valorificarea potențialului recuperativ și dezvoltarea, pe cât posibil, a deprinderilor de viață 
independentă, într-un mediu securizant. 

Unitatea socială “Locuință maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 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.  

Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul Nr. 82 /2019 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi.  

Locuința protejată are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor de asistenţă socială 
pentru persoanele adulte cu dizabilități, prin creșterea șanselor recuperării și integrării acestora în 
comunitate și prin prevenirea situaţiilor de risc din punct de vedere al marginalizării sociale. 
Proiectul are ca obiectiv incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, în concordanță cu Stategia 
națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027. 
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 Conform ultimei licenței de funcționare LF/0001497/21.12.2021, capacitatea locuinței maxim 
protejate a fost modificată de la 3 la 6 beneficiari.  
 

2. Descrierea serviciilor acordate: 
 

Locuința maxim protejată este situată în comunitate, în sectorul 5, Str. Calea Rahovei nr. 322, 
bl. 67, sc. 4, et. 3, ap. 112. Serviciul este organizat în cadrul unui apartament semidecomandat, cu 4 
camere, complet mobilat. În cadrul serviciului de locuință maxim protejată, pot fi găzduite 6 
persoane adulte, cu asistență specializată 24 h din 24 h. 

Beneficiarilor le sunt oferite un spațiu locativ, respectiv o cameră și posibilitatea de a folosi 
spațiile comune aferente (bucătărie, toaletă/baie, cameră de zi, dependințe, spații exterioare). 
Amenajarea și dotarea locuinței asigură confort și o atmosferă familială, venind în sprijinul nevoilor 
și stilului individual de viață și permite manifestarea autonomiei personale.  

Activitățile și serviciile sociale derulate în Locuinta maxim protejată pentru persoanele adulte cu 
dizabilitati „Casa Liviu” sunt oferite în mod individual fiecărui beneficiar, în urma evaluării 
multidisciplinare a echipei de proiect.  

 
Principalele servicii oferite: 

 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. 

 
 

3. Rezultate 

Prin furnizarea serviciilor oferite în cadrul acestei locuințe maxim protejate, beneficiarul 
proiectului a început un proces de redobândire a unor abilități casnic-gospodărești specifice unei vieți 
obișnuite, prin implicare graduală, în funcție de starea sănătății psihice și fizice, în activitățile de 
pregătire și servire a mesei, curățenie personală și a locuinței, efectuarea cumpărăturilor, gestionarea 
cheltuielilor. 

Rezultatele obținute pe parcursul programului de îngrijire și dezvoltare a deprinderilor de 
viață: 

 Educarea propriei percepții asupra bolii psihice și acceptarea continuării tratamentului 
psihiatric; 

 Creșterea abilităților de comunicare  
 Creșterea gradului de responsabilitate 
 Creșterea percepției asupra menținerii unei stări de sănătate fizică și psihică echilibrată 
 Dezvoltarea și menținerea unor abilități casnice - adiministrative  
 Dobândirea și menținerea unor abilități de trai independent  
 Creșterea stimei de sine  
 Creșterea gradului de participare la viața socială  
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  În  cursul anului 2021, au fost oferite servicii sociale pentru un singur beneficiar, valoarea 
subvenției lunare fiind de 10.000 lei. 
 Pentru anul 2022, se preconizează oferirea de servicii sociale pentru număr de 3 beneficiari.  

 
Statistică 2019-2021 

Anul Valoarea finanțării de la 
bugetul local 

Valoarea decontată 
 

Nr. Beneficiari 
 

2019 318.300 lei 106.105,02 lei 1/3 
2020 412.420 lei 332.472,11 lei 1/3 
2021 360.000 lei 352.598,06 lei 1/3 

 
 

 
    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, s-a elaborat prezentul Proiect privind acordarea de la bugetul local al 
Sectorului 6 a subvenției solicitată pentru anul 2022  de „Fundația Estuar”, unitatea de asistență 
socială “Locuință maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Casa Liviu”, în cuantum de 
360.000 lei, pentru un număr de 3 persoane asistate lunar. 

 
 
 
 

Director General 
Gabriela Schmutzer 

 


