ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE
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 Direcției Economice,
nr. 606/14.03.2022, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare avizele Comisilor de specialitate ale Consiliului Local
al Sectorului 6, nr. 1, nr. 4 și nr. 5;
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 culturalsportive, 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.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Lucian Dubălaru

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 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 58/29.03.2022

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,
Lucian Dubălaru

