
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
                                                                   NR.42/28.02.2022 

pentru aprobarea subvenției, din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2022, 
în vederea derulării proiectului „Masa Bucuriei pe Roți” desfăşurat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala 
Sector 6 

 
Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare                 

nr.  D/3015/21.02.2022 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. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și 
completările ulterioare;  
- Ordinul Ministerului Muncii si 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 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. 515/23.08.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al 
Sectorului 6 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea cu Asociația Diaconia – Filiala 
Sector 6, în vederea derulării proiectului “MASA BUCURIEI PE ROȚI”; 
- 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 467.200 lei, din bugetul local 
al Sectorului 6, în anul 2022, pentru derularea proiectului “Masa Bucuriei Pe Roți” desfăşurat de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația 
Diaconia – Filiala Sector 6, 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  “Masa Bucuriei 
Pe Roți” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în 
parteneriat cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6. 

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 cunoştinţă 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 „Masa Bucuriei pe Roţi” desfăşurat 

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în 
parteneriat cu Asociaţia Diaconia – Filiala Sector 6 

 

 
Nota de fundamentare nr. D/3015/21.02.2022 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 
467.200 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                  
„Masa Bucuriei pe Roţi” desfășurat în parteneriat cu „Asociaţia Diaconia                     
Filiala Sector 6”.  

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 „Masa Bucuriei pe Roţi” desfăşurat de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat 
cu Asociaţia Diaconia – Filiala Sector 6. 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

Proiectul “Masa Bucuriei pe Roți” este realizat în parteneriat cu „Asociația Diaconia 

Filiala Sector 6”, cu scopul creșterii calității vieții persoanelor aflate în dificultate și 

promovării incluziunii sociale în vederea prevenirii și limitării unor situații ce pot genera 

marginalizarea sau excluderea socială a acestora. 

             Acest parteneriat se desfășoară începând cu anul 2019, colaborarea fiind reglementată 
prin H.C.G.M.B. nr. 515/23.08.2018 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 
să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea cu Asociația Diaconia – Filiala Sector 6, în 
vederea derulării proiectului “Masa Bucuriei pe Roți”. 

 

 

1. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare 
 
    Prin proiectul “Masa Bucuriei pe Roți” sunt furnizate servicii sociale de tip cantină 

socială, pentru persoanele aflate într-o situație socio-economică dificilă și/sau care se 

confruntă cu diverse probleme medicale și constă în asigurarea unei mese calde la prânz (la 

pachet), de luni până vineri. De asemenea, proiectul vine în sprijinul vârstnicilor care nu au 

aparținători sau sunt imobilizați la pat și au o pensie care nu le permite acoperirea tuturor 

cheltuielilor pentru asigurarea traiului zilnic, prin oferirea periodică a unui pachet de alimente 

(lunar).  

 

 Serviciul Cantină Socială- cod 8899 CPDH-I, funcționează cu respectarea prevederilor 

cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 

292/2011 cu modificările ulterioare, Legea 208/1997 privind cantinele sociale, Ordinul 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. 

Serviciile Asociației Diaconia Filiala Sector 6 sunt în concordanță cu obiectivele 
Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă 2019-2023 a Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, care își propune un sistem unitar, integrat și 
funcțional de servicii sociale la nivelul sectorului 6, pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea 
efectelor temporare ori permanente ale unor situații, care pot genera marginalizarea sau 

excluziunea socială a persoanei, a familiei, grupurilor ori comunităților din sectorul 6 al 
Municipiului București. 
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 Conform licenței de funcționare nr. LF/0010551/11.11.2021, capacitatea unității de cantină 

socială este de 50 de beneficiari pe zi. 

2. Descrierea serviciilor sociale acordate: 

           Unitatea de asistență socială, cu sediul în strada Drumul Taberei, nr. 28 A,  acordă servicii 

sociale gratuite persoanelor aflate în situații financiare și material precare, dar și  cu situații 

medicale deosebite, având drept scop reinserția socială a persoanelor marginalizate și asigurarea 

unei mese necesare existenței.  

           Principalele servicii oferite sunt: 

-   Pregătirea și servirea unei mese calde zilnice (de luni până vineri), hrana distribuindu-se o dată 

pe zi; 

-   Distribuirea prin serviciul “Masa pe roți”, a unui pachet cu alimente la domiciliu, lunar, pentru 

persoanele înscrise în program care sunt nedeplasabile (bolnavi, vârstnici). 

Complementar, Asociația furnizează și alte servicii precum: 

- Consiliere socială 

- Consiliere religioasă 

- Sprijin financiar 

 

 

3. Rezultate 
 
            La finalul anului 2021, un număr mediu de 62 persoane au beneficiat de serviciile 

Asociației Diaconia Filiala Sector 6, dintre care 41 persoane care au primit o masă caldă la pachet 

și 21 persoane nedeplasabile, care au primit lunar pachete cu produse alimentare, costurile pentru 

furnizarea acestor servicii fiind de 220,12  lei/lună pentru un beneficiar. 

Prin intermediul acestui proiect, persoanelor incluse în program, li s-au asigurat condițiile 

de bază ale existenței, un aspect esențial constând în furnizarea unor pachete cu hrană rece pentru 

weekend, care vin în completarea meselor calde oferite în timpul săptămânii. Deasemenea, 

programul este adaptat pentru a veni și în sprijinul persoanelor nedeplasabile din  motive medicale 

și care nu au susținători, prin livrarea lunară la domiciliu, a unui pachet cu alimente care să le 

asigure necesarul pentru această perioadă. 

 

 Pentru anul 2022, se preconizează acordarea de servicii sociale pentru un număr maxim de 

80 beneficiari, respectiv 50 persoane în cadrul cantinei sociale și  30 de persoane nedeplasabile, 

cărora li se vor livra lunar pachete cu alimente la domiciliu. 

Statistică anii 2019-2021: 

 

Anul Valoarea finanțării 
de la bugetul local 

Valoarea decontată Nr. beneficiari 

2019 909.148 lei 306.210,99 lei 45 

2020 

 

370.485 lei 213.941,32 lei 52 

2021 396.212 lei 156.481,97 lei  62 
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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 „Asociația Diaconia Filiala Sector 6”, 

unitatea de asistență socială Cantina Socială „Sfântul Mucenic Barnabas”, în cuantum de 467.200 

lei, pentru un număr de 80 persoane asistate lunar. 

 

 

 
 

 

 

Director General 
Gabriela Schmutzer 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


