
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 41/28.02.2022 

pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2022, în vederea derulării 
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 Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare              
nr. D/3016/21.02.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 
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. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor 
minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor; 
- 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. 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”; 
- 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 262.266 lei, din bugetul local 

al Sectorului 6, în anul 2022, pentru derularea 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 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 proiectului                      
„Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Regală Margareta a României.  

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 OUG 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 „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat 
de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat 

cu Fundaţia Regală Margareta a României 
 
 

 Nota de fundamentare nr. D/3016/21.02.2022 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 262.266 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 „Centrul Comunitar Generaţii” 

desfășurat în parteneriat cu Fundaţia Regală Margareta a României. 

 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 „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 
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                                               NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

            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 
 

“Centrul Comunitar Generații” este un centru de zi cu program de asistență socială și servicii 
educaționale pentru copiii din familii defavorizate din sectorul 6, care stimulează solidaritatea 
intergenerațională și îmbătrânirea activă.  
           “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 şi 
completările ulterioare. Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul nr. 27/2019, privind 
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor,. 

Serviciile sociale oferite de Fundația Principesa Margareta a României sunt în concordanță cu 
Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în sectorul 6 (2019 – 2023), Obiectiv general I. Protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului. 

Conform licenței de funcționare LF/000247/13.10.2020, capacitatea centrului de zi este de 50 
beneficiari, iar în anul 2021, 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 asistență socială și sprijin educațional 
copiilor din medii defavorizate. 
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Principalele servicii acordate: 
 
- 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. 
 
  Elementul distinctiv al Centrului Comunitar Generații îl reprezintă metoda intergenerațională 
abordată în desfășurarea activităților în care copii și vârstnici lucrează împreună. Scopul proiectului 
îl reprezintă prevenirea abandonului școlar prin oferirea unui program educațional și a unor servicii 
de asistență socială, copiilor care provin din familii nevoiașe, prin implicarea voluntarilor seniori, 
stimulând astfel solidaritatea și interacțiunea intergenerațională, îmbătrânirea activă și voluntariatul 
la vârsta a III-a. 
  

 
 

3.  Rezultate  
 

De la începutul parteneriatului până în prezent, anual, prin intermediul “Centrului Comunitar 
Generații”, anual, 50 copii au beneficiat de sprijin educațional prin îndrumare în realizarea temelor, 
dezvoltare vocațională și personală, activități socio-educative, iar famiile unora dintre ei au fost 
susținute material și financiar pentru depășirea unor situații de risc social. De asemenea, anual, un 
număr de aproximativ 20 de vârstnici singuri și-au valorificat timpul în beneficiul copiilor 
defavorizați și au devenit astfel activi, alături de alți voluntari tineri. 

România ocupă locul 3 în topul țărilor europene în ceea ce privește abandonul școlar, una 
dintre cele mai mari probleme actuale cu care se confruntă sistemul educațional românesc, iar 
serviciile oferite în cadrul “Centrului Comunitar Generații” au venit în sprijinul prevenirii şi 
diminuării părăsirii timpurii a şcolii, facilitând tranziția elevilor către următorul ciclu educațional. 

  În  cursul anului 2021, centrul a asigurat programul de sprijin educațional pentru toți cei 50 
copii înscriși în proiect, valoarea subvenției lunare pentru un beneficiar fiind de 399,61 lei. 
 Pentru anul 2022, se preconizează oferirea de servicii sociale pentru număr de 50 de 
beneficiari.  

Statistică 2017-2021 
 

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 
2021 239.766 lei 239.766 lei 50 
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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 Regală Margareta a României, 
unitatea de asistență socială „Centrul Comunitar Generații”, în cuantum de 262.266 lei, pentru un 
număr de 50 persoane asistate lunar. 

 
 

. 
Director General 

Gabriela Schmutzer 
 


