
 

  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 56/10.03.2022 
privind aprobarea suplimentării sumelor acordate copiilor aflați în plasament la asistenții maternali 

profesioniști angajați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 
 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare a Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 nr. D/999/18.01.2022 şi Raportul de 
specialitate al ............., nr. ............., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisilor de specialitate ale Consiliului Local al   Sectorului 6, 
nr. ......., nr. ........ și nr. .........; 

Având în vedere: 
- prevederile art. 129 alin. (9) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/15.10.2014 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative; 
 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  

HOTĂRĂȘTE: 
 Art. 1.  Se aprobă suplimentarea sumelor acordate copiilor aflati în plasament la asistenții 
maternali profesioniști ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Sumele suplimentare acordate sunt destinate să acopere cheltuieli legate de hrană, 
întreținere, energie electrică, echipament pentru dotare inițială și înlocuire, transport, cărucioare 
copii, biciclete, jucarii educative, suport tehnologic pentru susținerea școlii online (cartela telefon 
internet, telefon, materiale cultural-sportive, excursii, tabere, taxă facultate, pregătire suplimentara 
pentru examenul de evaluare nationala/bacalaureat); 
 Art. 3.  Sumele suplimentare acordate copiilor cu încadrare în grad de handicap nu se vor 
cumula cu cele acordate de către Primăria Municipiului București; 
 Art. 4. Sumele suplimentare vor fi acordate lunar asistentului maternal profesionist care are 
copilul în plasament, urmând ca, acesta să prezinte managerului de caz al asistentului maternal 
profesionist, documentele justificative din care să reiasă ce obiecte/servicii au fost achiziționate și o 
notă justificativă în care vor fi centralizate toate obiectele/serviciile achiziționate.  
 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. 
(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija 
Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 6. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării sumelor acordate copiilor 
aflaţi în plasament la asistenţii maternali profesioniști angajaţi în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 6 
 

Nota de fundamenatre întocmită de către Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, susţine acordarea unor 

sume suplimentare copiilor aflaţi în plasament la asistenţii maternali profesioniști 

angajaţi în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 6. 

Considerând că actualele reglementări care prevăd acordarea unor măsuri de 

susţinere financiară a costurilor de creştere şi îngrijire a unui copil previn doar în mică 

măsură privarea materială a acestuia, este necesară intervenţia Legii nr. 272/2004 

privind protecţia și promovarea drepturilor copilului, care la art. 129 alin. (9)  prevede 

următoarele: “În limita bugetelor aprobate, consiliile judeţene, consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului București sau, după caz, consiliile locale ale municipiilor, 

oraşelor şi comunelor pot aproba, prin hotărâre, la propunerea direcţiilor generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, respectiv a serviciilor publice de asistenţă socială, 

un cuantum mai mare al limitelor minime de cheltuieli, respectiv al cuantumului 

alocaţiei de hrană aferente drepturilor stabilite conform prevederilor alin. (5) și (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 privind aprobarea suplimentării sumelor acordate copiilor aflaţi în 

plasament la asistenţii maternali profesioniști angajaţi în cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 6.  

 
 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea majorării sumelor aferente copiilor 

aflați în plasament la AMP angajați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 6 

 
Actul normativ (Ordonanța de Urgență nr.65/2014), care reglementează costurile de 

susținere financiară a  copilului care are o măsură de protecție la un asistent maternal 

profesionist, prevede acordarea unei sume fixe, denumită alocație de plasament, de 600 lei, 

eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București. Această 

alocație, se dovedește  insuficientă, în condițiile actuale, de a acoperi nevoile de creștere și 

îngrijire a copilului, din următoarele considerente: 

- prin comparație cu copiii care se află în plasament în serviciile de tip rezidential, a 

căror alocație de hrană este de 18 lei/zi, se poate constata că, într-o lună, suma 

cheltuită este de 540 lei, ceea ce înseamnă că restul sumei, de 60 lei, ar trebui să 

acopere restul cheltuielilor pentru copil și anume: cazarmament, medicamente, 

jocuri și jucării pentru stimulare cognitive/motorie, materiale igienico-sanitare, 

rechizite, materiale cultural-sportive; 

- pentru copilul din categoria de vârstă 0-3 ani, cheltuielile de îngrijire (scutece, 

lapte, biberoane, jucării, așternuturi, pătuț,, etc. ) nu acoperă suma existentă; 

- în legislația actuală nu se mai pot deconta cheltuielile de transport şi întreţinere; 

- totodată, avem plasați la asistenți maternali profesionști angajați ai D.G.A.S.P.C. 

Sector 6 copii cu nevoi speciale, încadrați în grad de handicap, cei mai mulți având 

gradul GRAV. Astfel, nevoile acestora sunt complexe (servicii de terapie, servicii 

de recuperare medicală, alimentație specială, bani pentru combustibil pentru 

asistenții maternali care merg cu copiii, cu mașina personală la spital, tratamente, 

în afara localității de domiciliu). 

Considerând că actualele reglementări care prevăd acordarea unor măsuri de 

susţinere financiară a costurilor de creştere şi îngrijire a unui copil previn doar în mică măsură 

privarea materială a acestuia, este necesară intervenţia Legii nr.272/2004 privind protecţia si 

promovarea drepturilor copilului, care la art.129 alin (9)  prevede urmatoarele: “În limita 

bugetelor aprobate, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului 

Bucuresti sau, după caz, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor pot 
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aproba, prin hotărâre, la propunerea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului, respectiv a serviciilor publice de asistenţă socială, un cuantum mai mare al 

limitelor minime de cheltuieli”. 

Astfel, se propune aprobarea majorării sumelor aferente copiilor aflați în 

plasament la asistenți maternali profesioniști. Sumele propuse vor fi destinate a acoperi 

cheltuieli legate de hrană, întreținere, energie electrică, transport, cărucioare copii, pătuțuri 

bebeluși, biciclete, jucării educative, suport tehnologic pentru susținerea școlii online (cartela 

telefon internet, telefon, materiale cultural-sportive, excursii, tabere, taxă facultate, pregătire 

suplimentara pentru examenul de evaluare nationala/bacalaureat). Sumele alocate vor fi 

primite, lunar , de asistentul maternal care are copilul în plasament, urmând ca, la sfârșitul 

lunii, acesta să prezinte managerului de caz al asistentului maternal profesionist, documentele 

justificative din care să reiasă ce obiecte/servicii au fost achiziționate și o notă justificativă în 

care vor fi centralizate toate obiectele/serviciile achiziționate. 

Propunere majorare și impact bugetar 

Copii tipici aflați în plasament la asistenți maternali profesioniști  

Grupa de vârstă Număr de copii Suma lunară 

propusă 

Total lunar Total anual 

Anteprescolari 

(0-2,11 ani) 

11 350 3850 46.200 

Prescolari (3-

5,11 ani) 

11 400 4400 52.800 

Scolari ciclul 

primar (6-9, 11 

ani) 

8 450 3600 43.200 

Scolari ciclul 

gimnazial (10 - 

13,11 ani) 

1 500 500 6000 

Liceeni 
(14-17,11 ani) 

9 550 4950 59.400 

De la 18 la 26 

ani 

6 550 3300 39.600 

 46  20.600 lei 247.200 lei 
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Copii încadrați în grad de handicap aflați în plasament la asistenți maternali 

profesioniști 

Grupa de varsta Numar de copii Suma lunara 

propusă 

Total lunar Total anual 

Anteprescolari 

(0-2,11 ani) 

1 1000 1000 12.000 lei 

Prescolari (3-

5,11 ani) 

3 1000 3000 lei 36.000 lei 

Scolari ciclul 

primar (6-9, 11 

ani) 

6 1000 6000 lei 72.000 lei 

Scolari ciclul 

gimnazial (10 - 

13,11 ani) 

4 1000 4000 lei  48.000 lei 

Liceeni 
(14-17,11 ani) 

2 1000 2000 lei 24.000 lei 

De la 18 la 26 

ani 

0 1000 0 lei 0 lei 

 16  16.000 lei 192.000 lei 

  

Propunem ca sumele alocate de către Primăria Municipiului București pentru copiii 

încadrați în grad de handicap să nu se cumuleze cu cele propuse prin hotărârea consiliului 

local sector 6. 

 Menționăm că, în prezent, în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 6 

avem un număr de 62 copii atât în București, cât și pe raza județului Ialomița,  

 Pentru anul 2022 preconizăm o creștere a numărului de asistenți maternali 

profesioniști având în vedere că prin proiectul ”TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor”, avem ca indicator de angajare un număr de 4 asistenți maternali 

profesioniști și, astfel și o creștere a numărului de copii. 

 
Având în vedere cele prezentate, supunem adoptării plenului Consiliului Local Sector 

6, prezentul proiect de hotărâre. 

  
DIRECTOR GENERAL 

GABRIELA SCHMUTZER 
 

 



                                                                  ANEXĂ 
la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr…..../............. 

 

 

Sume suplimentare acordate copiilor tipici aflați în plasament la asistenți maternali 
profesioniști  

 

Grupa de vârstă Suma lunară/copil 

De la 0 la 3 ani 350 

De la 3 la 6 ani 400 

De la 6 la 10 ani 450 

De la 10 la 14 ani 500 

De la 14 la 18 ani 550 

De la 18 la 26 ani 550 

 

Sume suplimentare acordate copiilor încadrați în grad de handicap aflați în 
plasament la asistenți maternali profesioniști 

 

Grupa de varsta Suma lunara 

De la 0 la 3 ani 1000 

De la 3 la 6 ani 1000 

De la 6 la 10 ani 1000 

De la 10 la 14 ani 1000 

De la 14 la 18 ani 1000 

De la 18 la 26 ani 1000 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 


