ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere și a nivelului alocației zilnice de hrană
pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu Handicap “Uverturii” 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
nr. D/3852/28.02.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 648/17.03.2022, 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:
 Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
 Hotǎrârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
 Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor
specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor
adulte cu dizabilităţi, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
 Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu
handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau
de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei
lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale
publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, cu modificǎrile şi
completǎrile ulterioare;
 Prevederile art. 3 din H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei
zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private
de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi
persoanelor vârstnice;
 Prevederile art. 3 din Hotǎrârea de Guvern nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor
de cost pentru serviciile sociale;
 Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale,
cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
 Referatul nr. D/3380/24.02.2022 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al
persoanelor adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu Handicap “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
 Referatul nr. D/3381/24.02.2022 privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană
pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Abilitare şi Reabilitare
pentru Persoane Adulte cu Handicap “Uverturii” din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;

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. (1) Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere al persoanelor adulte cu handicap
îngrijite în Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap “Uverturii”,
în sumă de 9382 lei/persoană asistată, în anul 2022, conform Anexei, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă nivelul alocației zilnice de hrană a persoanelor adulte cu handicap îngrijite
în Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap “Uverturii”, în sumă
de 25 lei/zi/persoană.
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.
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ANEXĂ
la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 63/29.03.2022

Costul mediu lunar de ȋntreţinere pentru o persoană adultă cu handicap
beneficiară de servicii sociale în cadrul Centrului de Abilitare şi Reabilitare
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Uverturii”, pentru anul 2022

Nr.
Tipul de cheltuială
crt.
1. Hrană
2. Materiale sanitare şi medicamente
3. Cheltuieli de ȋntreţinere şi gospodărie, din care:
Utilităţi (energie electrică, apă, gaze naturale)
Reparaţii curente
Pază şi monitorizare
Curăţenie, dezisecţie, deşeuri menajere şi infecţioase
Mentenanță (centrală termică, lift, camera supraveghere etc.)
4. Obiecte de inventar de mică valoare şi de scurtǎ duratǎ
5. Alte cheltuieli
6. Echipament şi cazarmament
7. Cheltuieli de personal
Total cheltuieli

Suma
lunară/beneficiar
750
208
191
0
273
114
102
0
661
10
7073
9382
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