
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
                                                               NR. 40/28.02.2022 

pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2022, 
în vederea derulării proiectului ,,Centrul de plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia 

„Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România” 
 
 

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/3017/21.02.2022 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. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 
minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de 
protecţie specială; 
- 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. 88/29.02.2008 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 6 
prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Fraților 
Mariști ai Școlilor din România, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului privind 
funcționarea Centrului “Casa Sfântului Marcellin Champagnat”; 
- 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 1.992.638 lei, din bugetul 
local al Sectorului 6, în anul 2022, pentru derularea proiectului „Centrul de plasament                
Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”, 
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 de 
plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din 
România”. 

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, 
PRIMAR 

CIPRIAN CIUCU 

         AVIZEAZĂ 
             pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 

    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 ,,Centrul de plasament   
Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia  
„Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România” 

 
 

Nota de fundamentare nr. D/3017/21.02.2022 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 

1.992.638 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 

de plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfășurat în parteneriat cu Asociaţia 

Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România.  

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 de plasament Sf. Marcellin 

Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din 

România”. 

 
PRIMAR, 

 
Ciprian Ciucu                           
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

            Proiectul ,,Centrul de plasament Sf. Marcellin Champagnat” este realizat în parteneriat 
cu Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România cu scopul de a oferi protecţie copiilor aflaţi 
în dificultate, într-o manieră cât mai apropiată de mediul familial. Serviciile sociale acordate de 
centrul rezidențial vin în întâmpinarea nevoilor comunităţii şi oferă o şansă pentru dezvoltarea şi 
implementarea serviciilor comunitare moderne integrate la nivelul comunităţii sectorului 6.  
 Acest parteneriat se desfășoară începând cu anul 2008, colaborarea fiind reglementată 
prin H.C.G.M.B. nr. 88/29.02.2008 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 
6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Fraților 
Mariști ai Școlilor din România, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului privind 
funcționarea Centrului “Casa Sfântului Marcellin Champagnat” 
 

1. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare 
 

     Centrul de plasament „Sf. Marcellin Champagnat” este un serviciu de tip rezidențial 
pentru protecția copilului, care asigură pe o perioadă nedeterminată accesul copiilor la găzduire, 
îngrijire, educație și pregătire în vederea integrării/reintegrării familiale și/sau socio-
profesionale. 
         Centrul de Plasament- cod 8790 CR-C-I, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului 
general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea 272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare,  Ordinul 25/2019 
privind Standardele minime obligatorii privind centrul de tip rezidențial,  Ordinul nr. 288/2006 
privind standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției 
copilului și Ordinul nr. 286/2006 privind Normele metodologice privind întocmirea planului de 
servicii și a normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecție.            

Serviciile sociale oferite de Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România sunt în 
concordanță cu Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în sectorul 6 (2019 – 2023), Obiectiv 
general I. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului a. Obiectiv specific – Protecţia copilului 
aflat în risc de abandon familial,urmărind respectarea drepturilor copilului și prevenirea separării 
acestuia de familie, prin aplicarea măsurilor de protecţie specială. 
 Conform licenței de funcționare nr. LF/000808/19.03.2021, capacitatea centrului de 
plasament este de 32 beneficiari, fiind alcătuit din 4  case familiale, care pot găzdui câte opt 
copii fiecare. 

 

2. Descrierea serviciilor sociale acordate: 
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            Centrul de plasament „Sf. Marcellin Champagnat”, cu sediul în Str. Stramosilor, nr. 1 
A,sector 6, Bucureşti, oferă următoarele servicii sociale: adăpost, asistenţa materială şi 
financiară, protecţie, educaţie, servicii medicale şi psihologice,  asistenţă socială pentru toţi 
copiii. În afara activităţilor şcolare,se desfăşoară şi activităţi educative, activităţi de socializare, 
activităţi culturale, sportive şi ludice şi în aer liber. 

 Activitățile desfășurate cu și pentru copiii din centru sunt: 
- activități școlare (pregătirea temelor, studiu individual, vizite și legături cu școala,) ; 
- activități de socializare (oferirea de informații despre drepturile copilului, consolidarea 
abilităților de integrare în societate, participarea la diverse evenimente, vizite, sărbători, 
aniversări) ; 
- activități de dezvoltare de deprinderi de viață independentă (noțiuni de igienă individuală și 
colectivă, implicarea în activități casnice cotidiene : curățenie, întreținere, gestionarea bunurilor 
materiale, orientarea școlară și profesională) ; 
- activități de timp liber (activități artistice sau sportive în centru sau în cadrul unor cluburi, 
excursii, tabere). 
          Se pune accentul pe dezvoltarea și promovarea activităților specifice vârstei, nivelului de 
pregătire și interesului personal, pe sprijinul acordat în vederea  finalizării învățământului școlar 
obligatoriu ca punct de plecare pentru o viață decentă, necesară integrării sociale și profesionale 
și în vederea prevenirii fenomenul de delicvență juvenilă. 
 

3. Rezultate 
 

            De la începutul parteneriatului până în prezent, anual, prin Centrul de plasament „Sf. 
Marcellin Champagnat”, aproximativ 32 copii au fost găzduiți în cele patru case familiale ale 
centrului și au beneficiat de servicii complexe specializate, în vederea depășirii situațiilor de 
vulnerabilitate, a traumelor și a dificultăților de învățare.  

            Serviciile oferite prin acest proiect includ și integrarea familială şi socială pentru copiii şi 
tinerii care părăsesc centrul rezidenţial. 

 Activitățile desfășurate în cadrul centrului au la bază respectarea și promovarea cu 
prioritate a interesului superior al copilului, asistarea acestuia în realizarea și exercitarea 
drepturilor sale, respectarea demnității copilului, ascultarea opiniilor sale și luarea în considerare 
a acestora, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate. Se mențin relațiile personale ale 
copiilor și contactele directe ale acestora cu părinții, familia lărgită, precum și cu alte persoane 
față de care copiii au dezvoltat legături de atașament sau care sunt importante pentru ei. 

     Centrul de plasament „Sf. Marcellin Champagnat” oferă copiilor aflați în situații de risc, 
separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii 
plasamentului, șansa la o îngrijire individualizată și personalizată, pe baza intervenților 
profesioniste prin echipa multidisciplinară. 

 
           În  cursul anului 2021, centrul a asigurat servicii de găzduire și asistență de specialitate 
pentru 30 de copii, costul lunar pentru un beneficiar fiind de 4.545 lei. 

 Pentru anul 2022, se preconizează oferirea de servicii sociale pentru număr maxim de 32 
de beneficiari.  

 

Statistică anii 2017-2021: 
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Anul Valoarea finanțării 
de la bugetul local 

Valoarea decontată Nr. beneficiari 

2017 1.080.260 1.009.568,36 lei 32 

2018 
 

848.470 lei 848.470 lei 32 

2019 1.291.561 lei 1.291.561 lei 32 

2020 
 

1.389.018 lei 1.345.609,56 lei 32 

2021 1.745.348 lei 1.580.195,73 lei 32 
 

 
   

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 „Asociaţia Fraţilor 
Marişti ai Şcolilor din România”, unitatea de asistență socială Centrul de plasament „Sf. 
Marcellin Champagnat”, în cuantum de 1.992.638 lei, pentru un număr de 32 persoane asistate 
lunar. 

 
 

 

 
 

 
 

. 
Director General 

Gabriela Schmutzer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


