
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
Nr. 141/18.05.2022 

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate 
din bugetul Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București, pentru 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/4626/09.03.2022 și 
Raportul de specialitate al Direcției Economice 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: 
- 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; 

- H.C.G.M.B. nr. 496 din 31.10.2017 privind aprobarea Strategiei locale privind 
incluziunea socială şi reducerea sărăciei în municipiul Bucureşti 2017–2021; 

-  H.G. nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea 
Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada                     
2014-2016; 

- H.G. nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială și 
reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;  

- H.G. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020;  

- H.G. nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii 
active și protecția persoanelor vârsnice 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalității de 
șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru 
perioada 2018-2021 și a  Planului operațional pentru implementarea Strategiei naţionale privind 
promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea 
violenței domestice pentru perioada 2018-2021; 

- H.G. nr. 1633/22.03.2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă 2022-2027” și Planul operațional privind 
implementarea Strategiei; 

-   Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;  
- Hotărârea nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal,                      
cu modificările și completările ulterioare; 

- 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; 

-  Ordinul Ministrului Muncii nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al Planului 
anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului 
județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București; 
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- Avizul nr. 6/2022 al Comisiei privind Incluziunea Socială a Municipiului București; 
- Procesul verbal nr. C/10711 din 06.10.2021 emis de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 6; 
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1), 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 Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate 
din bugetul Consiliului Local al Sectorului 6, pentru anul 2022, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (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. 3. 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 O.U.G. 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 

privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București, 

pentru anul 2022 

 

 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. D/4626/09.03.2022 întocmită de 

către directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia 

Copilului Sector 6, prin care se susţine necesitatea aprobării Planului anual de 

acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului 

Local al Sectorului 6 al Municipiului București, pentru anul 2022; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. p) din                     

O.U.G. nr. 157/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 

sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Sectorului 6 al 

Municipiului București, pentru anul 2022. 

 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
 

 

 

 

 



 

 

Nr. 1452/ 19.05.2022/ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind 

serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Sectorului 6 
al Municipiului București, pentru anul 2022 

 
 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea aplicării politicilor sociale 
în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, 
autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii privind administrarea şi 
acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale.  

Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare și funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială și a structurii 
orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile publice 
locale au obligaţia de a elabora planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local, care 
cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale 
existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare 
a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare. Potrivit art. 
113 și art. 114 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, sarcina întocmirii și supunerii spre aprobare către Consiliul 
Local a acestor planuri de acţiune anuale revine, la nivelul Sectorului 6, Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 6. 

Ordinul Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale nr. 1086/2018 privind 
aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, oferă schema obligatorie de lucru pentru 
întocmirea conformă a acestui plan. 

Având în vedere Nota de fundamentare a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Sector 6 nr. D/4626/09.03.2022, prin care se susţine 
necesitatea aprobării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate 
și finanţate din bugetul Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București, 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
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pentru anul 2022 și în scopul întocmirii acestuia, conform procesului verbal cu nr. 
C/10711 din 06.10.2021, Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilui 
Sector 6 a demarat consultări cu furnizori publici și privaţi și a obţinut avizul favorabil 
nr.6/2022 al Comisiei privind incluziunea socială a Municipiului București. 

         În sensul celor expuse mai sus, și în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv 

art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru a fi supus spre aprobare 

Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

 

 

 

Director executiv, 

BOGDAN CIOCÎRLAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind 
serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local sector 6, pentru anul 2022 

 
 
Conform art. 112 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, și Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de 
personal, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile publice locale au obligația de a 
elabora planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
consiliului judeţean/consiliului local, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de 
beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul 
de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare.  

Tot Legea asistenței sociale nr. 292/2011, la art. 213 și 214, prevede că sarcina întocmirii și 
supunerii spre aprobare către Consiliul Local a acestui plan de acțiune anual revine, la nivelul 
Sectorului 6, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilui Sector 6. 

La rândul lui, Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 1086/2018 privind 
aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 
finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, oferă schema obligatorie de lucru pentru întocmirea conformă a acestui plan. 

Totodată, în scopul întocmirii acestui plan, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilui Sector 6 a demarat consultări cu furnizori publici și privați, conform procesului 
verbal cu nr. C/10711 din 06.10.2021. 

În temeiul art.3, alin.3, lit.(b) din Regulament-cadru de organizare și funcționare al Direcției 
de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, aprobat 
prin Hotărârea de Guvern nr.797/2017, luând in considerare avizul favorabil nr.6/2022 al Comisiei 
privind incluziunea socială a Municipiului București și având în vedere cele expuse mai sus, 
prezentăm spre aprobare Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate 
din bugetul Consiliului Local sector 6, pentru anul 2022. 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
GABRIELA SCHMUTZER 

 










