
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
                                                              NR. 39/28.02.2022 

pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2022, 
în vederea derulării proiectului Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc” 

Pași spre Independență” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” 

 
 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare                  
nr. D/3018/21.02.2022 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; 
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 
completările ulterioare;  
- Ordinul Ministerului Muncii și Justitiei 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 protecție a copilului și altor 
categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în 
comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale; 
- 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. 86/28.04.2016 privind aprobarea 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 Consiliere și Sprijin 
pentru Tineri în Situații de Risc”; 
- 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. 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



-  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; 

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 834.205 lei, din bugetul local 
al Sectorului 6, în anul 2022, pentru derularea proiectului Centru de Consiliere şi Sprijin pentru 
Tineri în Situaţii de Risc ”Pași spre Independență”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia Filantropică Metropolis, 
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 Centru de 
Consiliere şi Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc ”Pași spre Independență”, desfăşurat de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundaţia 
Filantropică Metropolis. 

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 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea subvenţiei, din bugetul local al    
Sectorului 6, în anul 2022, în vederea derulării proiectului Centru de Consiliere şi 

Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc ”Pași spre Independenţă” desfăşurat de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat 

cu Fundaţia Filantropică „Metropolis” 
 
 

Nota de fundamentare nr. D/3018/21.02.2022 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 

834.205 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 Centru de 

Consiliere şi Sprijin pentru Tineri în Situaţii de Risc ”Pași spre Independenţă” 

desfășurat în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”. 

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 Centru de Consiliere şi Sprijin pentru 

Tineri în Situaţii de Risc ”Pași spre Independenţă” 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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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

   Proiectul “Centru de consiliere și sprijin pentru tineri în situații de risc- Pasi spre 
Independență” este realizat în parteneriat cu Fundația Filantropică Metropolis, cu scopul  de a oferi o 

alternativă la instituționalizare tinerilor ieșiți din sistemul de protecție, mulţi dintre ei neavând familii 
sau rude.  Majoritatea tinerilor aflaţi în situaţii de dificultate nu ştiu să practice o meserie şi, mai 
grav, au un puternic deficit de socializare, nu sunt capabili să relaţioneze cu cei din jur, să ia decizii, 
să ducă o viaţă socială normală, independentă. Prin urmare, acest segment implică eforturi deosebite 
în vederea incluziunii sociale, deoarece se pune simultan problema găsirii unei locuinţe, a unui loc de 
muncă, a construirii unor relaţii sociale şi interpersonale diferite, prin natura lor, de experienţa 
anterioară. 
 

Parteneriatul cu Fundația Filantropică Metropolis este reglementat prin H.C.G.M.B. nr. 
86/28.04.2016 privind aprobarea 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 Consiliere și Sprijin pentru Tineri în Situații de 
Risc”. 
 

1. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare 
 

Proiectul “Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Tineri în Situații de Risc” vizează 
continuarea furnizării serviciilor sociale destinate dezvoltării intervențiilor de suport pentru tinerii 
care părăsesc sistemul de protecție specială. 

Serviciul social “Centru de consiliere și sprijin pentru tineri în situații de risc- Pasi spre 

Independență”, cod serviciu social 8790 CRT-I, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului 
general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu 
modificările ulterioare.  

 Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul nr. 29/2019, Anexa 3, privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale 
pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului. 

Tinerii care părăsesc sistemul de protecție specială a copilului reprezintă unul dintre grupurile 
vulnerabile din România, potrivit Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 
2021-2027. Ca și în cazul altor grupuri vulnerabile, este nevoie de asigurarea unei continuități în 
abordare și în furnizarea serviciilor pentru a putea vedea rezultate în ceea ce privește integrarea lor 

socio-profesională și pentru reducerea decalajului dintre ei și populația generală de tineri din 
România. 
 Conform licenței de funcționare LF/0009660/17.09.2020, capacitatea centrului de consiliere 
și sprijin pentru tineri în situații de risc este de 40 beneficiari. 
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2. Descrierea serviciilor acordate: 
 

Centrul de consiliere si sprijin pentru tineri în situații de risc “Pasi spre independență”, situat 
în București, Drumul Săbăreni nr 47-53, Sector 6, este un serviciu rezidențial ce  acoperă o gamă 
variată de servicii, cu scopul de a ajuta tinerii în dificultate, începând cu găzduirea acestora pe o 
perioadă determinată, până la rezolvarea problemelor specifice cu care aceştia se confruntă 

(materiale, financiare, culturale, juridice şi administrative, relaţionale, ocupaţionale, de sănătate), 
inclusiv prin organizarea de activităţi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a 
competenţelor profesionale. 

 

Serviciile de asistență socială acordate: 

 Găzduire pe perioadă determinată 

 Consiliere socială 

 Consiliere psihologică  

 Consiliere financiară 

 Informare 

 Orientare profesională 

 Consiliere juridică 
 
 
3. Rezultate 

Proiectul vizează diminuarea şocului adaptativ al tinerilor adulţi, care, după vârsta 

majoratului rămân fără suportul instituţionalizat de protecţie socială și se găsesc într-o perioadă 

extrem de vulnerabilă pentru care au nevoie de o perioadă de tranziţie și de adaptare la cerinţele 

vieţii de adult. 
Proiectul urmărește dezvoltarea deprinderilor adecvate de viaţă adultă cu privire la: 

gestionarea bugetului propriu, a locuinţei şi a resurselor comunitare; gestionarea integrării socio-

profesionale prin finalizarea studiilor, planificarea carierei, găsirea şi păstrarea unui loc de muncă; 

îngrijire personală şi conduită adecvată în societate, autogospodărire. Tinerii post-instituționalizați de 

pe raza sectorului 6 pot locui aici pe o perioadă de până la 5 ani, cu obligația de a economisi în 

contul personal 50% din salariu. Obiectivul vizat este ca, la finalul celor 5 ani, aceștia să își poată 

depune dosarul de achiziție a unei locuințe. 

Pe parcursul anului 2021, pentru 23 beneficiari unici au fost acordate servicii sociale privind 

facilitarea tranzitării la viața de tânăr adult independent, valoarea subvenției lunare pentru un 

beneficiar fiind de 2070,48 lei. 

 

 Pentru anul 2022, se preconizează oferirea de servicii sociale pentru  un număr maxim de 30 
beneficiari. 

Statistică 2017-2021 
 

Anul Valoarea finanțării de la 
bugetul local 

Valoarea decontată 
 

Nr. Beneficiari 
 

2017 367.200 lei 218.116,66 lei 15 

2018 257.590 lei 158.608,85 lei 15 

2019 354.400 lei 133.275,75 lei 26 

2020 627.585 lei 372.559,77 lei 26 

2021 755.450 lei 442.367,98 lei 23 
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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 Filantropică Metropolis, unitatea de asistență socială Centrul 

de consiliere si sprijin pentru tineri în situații de risc “Pasi spre independență”, în cuantum de 
834.205 lei, pentru un număr de 30 persoane asistate lunar. 
 

 
 

. 
Director General 

Gabriela Schmutzer 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


