ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care
beneficiază de servicii oferite de Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități,
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2022

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare a
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 nr. D/23044/22.12.2021 și
Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 132/19.01.2022, din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Sectorului 6 nr. 1, nr. 4 și nr. 5;
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei
locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru
perioada 2019-2023;
- Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a
serviciilor sociale;
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrul muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor
specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 3 coroborat cu punctul 5.2. din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului
nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
- Referatul înregistrat cu nr. D/21849/02.12.2021 privind stabilirea costului mediu lunar de
întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Zi
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2022;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1)
lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care
beneficiază de servicii oferite de Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități în
cuantum de 2835 lei/persoană asistată, în anul 2022, conform Anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 vor 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. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în
termenul prevăzut de lege.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dubălaru Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
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Demirel Spiridon
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ANEXĂ
la H.C.L. al Sectorului 6 nr............./27.01.2022

Cost mediu lunar beneficiar de servicii sociale in
Centrul de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități

Nr. Crt.

Tipul de cheltuială

1.
2
3.

Hrană
Cheltuieli de intreținere și gospodărie
Cheltuieli chirie

4.

Obiecte de inventar de mică valoare și
de scurtă durată
Alte cheltuieli
Cheltuieli de personal
Total cheltuieli

5.
6.

Suma lunară/beneficiar
(lei)
140
57
193

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lucian Dubălaru

50
150
2245
2835

