
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 226/24.08.2022/ 
privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București  

pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea 
asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, 
Fundația Estuar și Centrul de sănătate Multifuncțional “Sfântul Nectarie” pentru implementarea 

proiectului ”SAFE – Sănătate, Accesibiltate, Facilitate, Educație”, finanțat prin intermediul 
Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021,  

Programul - Provocări în sănătatea publică la nivel european 
 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare                      
a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 nr. D/13220/05.08.2022  
și Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic și Contencios Administrativ                      
nr. ……/……………, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  

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

Ținând  seama de: 
- Strategia locală de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului 

București, pentru perioada 2019-2023, aprobată prin H.C.L. al Sectorului 6                    
nr. 11/31.01.2019; 

- Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 - Obiectivul General 3 - ”Diminuarea ritmului 
de creştere a morbidităţii şi mortalităţii prin boli netransmisibile şi reducerea poverii lor 
în populaţie prin programe naţionale, regionale şi locale de sănătate cu caracter 
preventiv”; 

- Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Spațiul Economic 
European (SEE) 2014-2021; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară                      
a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic 
European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 2840/6560/2017 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare                
a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea 
financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar                      
al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian         
2014-2021 din 31.10.2017, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ghidului Aplicantului – Apel deschis de propuneri de proiecte nr. 1 - Îmbunătățirea 
accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii, Granturile 
SEE 2014-2021, Provocări în sănătatea publică la nivel european; 

- Art. 136 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările            
și completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006  privind  finanțele  publice  locale, cu modificările şi completările  
ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,  
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (3) lit. f), precum şi cele ale art. 166 alin. (2) lit. p)                 

și s), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                   
cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea 
expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea/cooperarea dintre 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Fundația Estuar                      
și Centrul de sănătate Multifuncțional “Sfântul Nectarie” pentru implementarea proiectului 
”SAFE – Sănătate, Accesibiltate, Facilitate, Educație”, finanțat prin intermediul Mecanismului 
Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021, Programul - Provocări în sănătatea 
publică la nivel european. 
         (2) Se aprobă Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului „SAFE – Sănătate, 
Accesibilitate, Facilitate, Educație”, finanţat în cadrul Programului ”Provocări în sănătatea 
publică la nivel european” - Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        (3) Se împuternicește Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială                      
și Protecția Copilului Sector 6, să semneze Acordul de parteneriat pentru implementarea 
proiectului ”SAFE – Sănătate, Accesibiltate, Facilitate, Educație”, finanţat în cadrul Programului 
”Provocări în sănătatea publică la nivel european” - Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021, 
după obținerea împuternicirii Consiliului General al Municipiului București. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 
            (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. 
  
 
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 

la proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București 
pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască  

în vederea asocierii/cooperării dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Sector 6, Fundaţia Estuar și Centrul de sănătate Multifuncţional “Sfântul Nectarie” 

pentru implementarea proiectului  ”SAFE – Sănătate, Accesibiltate, Facilitate, Educaţie”, 
finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European                    

2014-2021, Programul - Provocări în sănătatea publică la nivel european 
 

 

  Nota de fundamentare nr. D/13220/05.08.2022 întocmită de Directorul General                
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 susţine 
asocierea/cooperarea dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
Sector 6, Fundaţia Estuar și Centrul de sănătate Multifuncţional “Sfântul Nectarie” pentru 
implementarea proiectului ”SAFE – Sănătate, Accesibiltate, Facilitate, Educaţie”; 

Având în vedere necesitatea dezvoltării serviciilor pentru îngrijirea sănătaţii mintale 
în comunitate, îmbunătăţirea accesului la servicii de sănătate (prevenire și promovare a 
sănătăţii, înfiinţarea unei secţii de radiologie) pentru populaţia ce face parte din categorii 
vulnerabile, inclusiv persoane de etnie romă; 
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) și art. 166 alin. (2) lit. p) și s) 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 solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea 
expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării 
dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 6, Fundaţia Estuar 
și Centrul de sănătate Multifuncţional “Sfântul Nectarie” pentru implementarea proiectului 
”SAFE – Sănătate, Accesibiltate, Facilitate, Educaţie”, finanţat prin intermediul Mecanismului 
Financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021, Programul - Provocări în sănătatea 
publică la nivel european. 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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   COMPARTIMENT JURIDIC ȘI CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 

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 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București  

pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea 
asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, 
Fundația Estuar și Centrul de sănătate Multifuncțional “Sfântul Nectarie” pentru implementarea 

proiectului ”SAFE – Sănătate, Accesibiltate, Facilitate, Educație”, finanțat prin intermediul 
Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021,  

Programul - Provocări în sănătatea publică la nivel european 

Având în vedere scopul realizării przentului raport, respectiv al prezentării considerentelor 
și circumstanțelor exclusiv de natură juridică, reținem următoarle: 

- Strategia locală de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului 
București, pentru perioada 2019-2023, aprobată prin H.C.L. al Sectorului 6 nr. 
11/31.01.2019; 

- Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 - Obiectivul General 3 - ”Diminuarea ritmului 
de creştere a morbidităţii şi mortalităţii prin boli netransmisibile şi reducerea poverii lor în 
populaţie prin programe naţionale, regionale şi locale de sănătate cu caracter preventiv”; 

- Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Spațiul Economic 
European (SEE) 2014-2021; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară                        a 
fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic 
European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 2840/6560/2017 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare                a 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea 
financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar                     
al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian         
2014-2021 din 31.10.2017, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ghidului Aplicantului – Apel deschis de propuneri de proiecte nr. 1 - Îmbunătățirea 
accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii, Granturile 
SEE 2014-2021, Provocări în sănătatea publică la nivel european; 

- Art. 136 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările            și 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006  privind  finanțele  publice  locale, cu modificările şi completările  ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,  republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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Proiectul privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru 
împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea 
asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, 
Fundația Estuar și Centrul de sănătate Multifuncțional “Sfântul Nectarie” pentru implementarea 

proiectului ”SAFE – Sănătate, Accesibiltate, Facilitate, Educație”, finanțat prin intermediul 
Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021,, se încadrează în prevederile 
legale, astfel că propunem prezentul proiect pentru analiza, dezbaterea și aprobarea de către 
Consiliul Local al Sectorului 6, Municipul București. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul Juridic și Contencios Administrativ,  

       Consilier juridic,  

Ciontu Carmen   
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

pentru inițierea proiectului de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al 
Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local sector 6 să hotărască în 
vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 6, Fundația Estuar și Centrul de sănătate Multifuncțional “Sfântul Nectarie” pentru 
implementarea proiectului ”SAFE – Sănătate, Accesibiltate, Facilitate, Educație”, finanțat prin 
intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021, Programul - 

Provocări în sănătatea publică la nivel european 

 
 
Potrivit Strategiei Naționale pentru Incluziune Socială și Reducerea Sărăciei pentru 

perioada 2021-2027, sărăcia și excluziunea socială generează „multiple dezavantaje sub forma 
șomajului, venitului redus, locuirii în condiții precare, a serviciilor de sănătate inadecvate și a 
barierelor care le opresc accesul la procesul de învățare pe parcursul vieții, cultură, sport și 
recreere. Oamenii săraci sunt adesea excluși și marginalizați din participarea la activități 
(economice, sociale și culturale), care sunt obișnuite pentru alți oameni, iar accesul lor la 
drepturile fundamentale poate fi restricționat”. 

De asemenea, principiile Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020 sunt acces echitabil la 
servicii esenţiale, cost-eficacitate, fundamentare pe dovezi, optimizarea serviciilor de sănătate, 
cu accent pe serviciile şi intervenţiile cu caracter preventiv, descentralizare, parteneriat cu toţi 
actorii ce pot contribui la îmbunătăţirea stării de sănătate. 

Venind în întâmpinarea prevederilor acestor cadre strategice, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 își propune să implementeze proiectul SAFE – 
Sănătate, Accesibilitate, Facilitate, Educație în parteneriat cu Fundația Estuar și Centrul de 
sănătate Multifuncțional “Sfântul Nectarie”. Acest proiect propus spre finanțare se încadrează în 
obiectivele generale ale Mecanismului Financiar SEE cât și în legislația națională și locală prin 
contribuția semnificativă la redresarea sănătații populației post-COVID-19, prin creșterea 
nivelului de sănătate, cu prioritate pentru locuitorii sectorului 6, dar și din alte sectoare ale 
Bucureștiului, prin oferirea de servicii medicale de sănătate, pentru 4000 de persoane (20% 
persoane de etnie roma – 800 de persoane) incluse in proiect. De asemenea, proiectul va avea o 
contribuție importantă la consolidarea sistemului de sănătate și promovarea inovării în domeniul 
sănătații mintale prin includerea a 100 de persoane cu diagnostic psihiatric (20 % persoane de 
etnie roma) si 50 de aparținători cu domiciliul in sectorului 6 al Capitalei. 

Proiectul va dezvolta un model de bună practică pentru îngrijirea sănătații mintale în 
comunitate, îmbunătățind accesul la serviciile de sănătate ( în special de prevenire și promovare 
a sanatății) pentru populația ce face parte din categorii vulnerabile. În cadrul proiectului va fi 
creată și renovată o secție de radiologie, inclusiv instruire și angajare de personal. Proiectul 
contribuie la creșterea accesului la servicii de sănătate și sănătate mintală a persoanelor din 
grupuri vulnerabile. De asemnea, facilitează accesul la servicii de asistență medicală și socială a 
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grupurilor vulnerabile inclusiv persoane de etnie romă, crescând nivelul de conștientizare a 
importanței sănătății și sănătății mintale prin campania de informare și promovare a proiectului. 

Costul total al proiectului este de 986.448 euro cu o rată de grant de 100% și o durată de 20 
de luni. Rezultatele așteptate sunt: 1 secție de radiologie nou înființată și functională; 1 serviciu 
medical de sănătate oferit pentru 4000 de persoane vulnerabile, din care 800 romi; 1 serviciu de 
terapie oferit pentru 100 de persoane cu diagnostic psihiatric ce vor fi consiliate; 100 de persoane 
din grupuri țintă secundare (aparținători și personal sanitar) care primesc servicii de suport și 
instruire; 1 campanie de informare și promovare realizată. 

În temeiul art.3, alin.3, lit.(c) 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 și având în vedere cele expuse mai sus, 
prezentăm spre aprobare proiectul e hoătrâre privind solicitarea către Consiliul General al 
Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local sector 6 să hotărască în 
vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 6, Fundația Estuar și Centrul de sănătate Multifuncțional “Sfântul Nectarie” pentru 
implementarea proiectului ”SAFE – Sănătate, Accesibiltate, Facilitate, Educație”, finanțat prin 
intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021, Programul - 
Provocări în sănătatea publică la nivel european. 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
GABRIELA SCHMUTZER 

 

 


