
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, Bucureşti, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanţării proiectului “Modernizarea şi extinderea Centrului

Social Multifuncţional “Harap-Alb”, componentă activă a noilor politici
de asistenţă socială interdisciplinară” a Direcţiei Generale de Asistenţă

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de domnul Primar al  Sectorului 6 
al  Municipiului  Bucureşti,  Raportul  de  specialitate  al  Directorului  General  al 
D.G.A.S.P.C. Sector 6 şi luând în considerare raportul comisiilor de specialitate;

În conformitate cu:
- Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale 
cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului  preşedintelui  Autorităţii  Naţionale  pentru Persoanele  cu  Handicap nr. 
559/22.10.2008  privind  aprobarea  Standardelor  specifice  de  calitate  pentru  centrele 
rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap;

- O.U.G. nr.  64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor  structurale şi 
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

- Hotărârea Guvernului nr.  457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul  instituţional de 
coordonare  şi  de  gestionare  a  instrumentelor  structurale,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare,  publicată în Monitorul Oficial al României nr. 364 din 13 
mai 2008; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ghidul solicitantului - Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 
–  Îmbunătăţirea  infrastructurii  sociale,  Domeniul  major  de  intervenţie  3.2  – 
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea  şi  echiparea  infrastructurii  serviciilor 
sociale;
În  conformitate  cu  prevederile  art.  44  alin.  1  din  Legea  nr.  273/2006  privind 

finanţele publice locale; 
În temeiul prevederilor art. 81 alin. 2 lit. i), precum şi art. 45 alin. 2 lit. a) din Legea 

nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Se aprobă cofinanţarea Proiectului “Modernizarea şi extinderea Centrului 
Social  Multifuncţional  “Harap-Alb”,  componentă  activă  a  noilor  politici  de  asistenţă 
socială” iniţiat de D.G.A.S.P.C. Sector 6.



Art.  2.  (1).  Se  aprobă  contribuţia  proprie  ce  revine  D.G.A.S.P.C.  Sector  6  din 
costurile eligibile aferente “Modernizarea şi extinderea Centrului Social Multifuncţional 
“Harap-Alb”,  componentă  activă  a  noilor  politici  de  asistenţă  socială” şi  având  un 
cuantum total de 10% din valoarea totală a finanţării necesare, respectiv un buget total 
eligibil de 3.362.000 RON fără TVA şi o contribuţie proprie de 336.200 RON fără TVA .

(2).  Se  aprobă  toate  costurile  neeligibile  ale  Proiectului  “Modernizarea  şi  extinderea 
Centrului  Social  Multifuncţional  “Harap-Alb”,  componentă  activă  a  noilor  politici  de 
asistenţă socială” inclusiv suportarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 a tuturor 
cheltuielilor neprevăzute apărute pe parcursul implementării proiectului.

Art.  3.  Consiliul  Local  al  Sectorului  6 se  obligă să  asigure resursele  financiare 
necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare 
a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 4. Consiliul Local al Sectorului 6 se angajează să respecte, pe durata pregătirii 
proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în 
domeniul  egalităţii  de  şanse,  nediscriminării,  protecţiei  mediului,  eficienţei  energetice, 
achiziţiilor publice şi ajutorului de stat.

Art.  5.  Se  împuterniceşte  Directorul  General  al  D.G.A.S.P.C.  Sector  6   pentru 
semnarea Declaraţiei de Angajament, precum şi a documentelor ce se anexează în mod 
obligatoriu la Cererea de Finanţare, în conformitate cu cerinţele Programului Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul 
major  de  intervenţie  3.2  –  Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea  şi  echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale. 

Art. 6. Se împuterniceşte Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 să reprezinte 
Consiliul Local al Sectorului 6 până la finalizarea implementării proiectelor.

Art.  7.  Primarul  Sectorului  6 şi  D.G.A.S.P.C.  Sector  6  vor  duce  la  îndeplinire 
prevederile prezentei, conform competenţelor.

Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului Sector 6.
   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                                                           pentru legalitate

                                                                         Secretarul Sectorului 6
George Claudiu Angliţoiu

                                                                        Gheorghe Floricică

Nr: 59
Data: 25.03.2010              



EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea cofinanţării proiectului “ Modernizarea şi extinderea Centrului Social Multifunctional 

“Harap-Alb”, componentă activă a noilor politici de asistenta sociala interdisciplinara” a Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, Bucureşti

O data cu intrarea Romaniei in randul tarilor membre ale Uniunii  Europene,  fiecare autoritate 
locala  si-a  asumat  misiunea  de  a  depune  eforturi  in  armonizarea  comunitatii  locale  cu  realitatile 
economice si sociale ale restului tarilor membre si ne-am asumat eforturile de imbunatatire a protectiei 
sociale a comunitatii deservite.

In cadrul Consiliului Local Sector 6, DGASPC este institutia responsabila in punerea in aplicare a 
politicilor Uniunii Europene si a dorintelor exprese ale comunitatii  pentru componenta de asistenta si 
protectie sociala a populatiei deservite. 

O  modernizare  a  serviciilor  sociale  nu  este  doar  recomandata  dar  este  imperios  necesara  si 
alocarile  financiare  ale  Uniunii  Europene pe Axa prioritara  3-  Imbunatatirea  infrastructurii  sociale  o 
demonstreaza mai mult decat orice discurs sau afirmatie. Mandatul acordat de cetatenii Sectorului 6 ne 
obliga sa facem toate eforturile in politicile de dezvoltare si actiunile noastre concrete de imbunatatire a 
vietii lor si de crestere a capacitatii noastre de a le acorda asistenta necesara, mai ales in perioade de criza 
economica precum aceasta. 

Prin modernizarea Centrului Social Multifunctional “Harap-Alb” nu vom face doar o largire a 
capacitatii acestuia ( crestere estimata la o valoare de 30%) dar vom implementa si un nou sistem integrat 
de acordare a asistentei sociale, o reorganizare a sistemului de furnizare a serviciilor sociale si vom crea 
premisele unor rezultate benefice la nivelul sectorului 6.

Prin  aprobarea  cofinantarii  proiectului  “Modernizarea  si  extinderea  Centrului  Social 
Multifunctional  “Harap-Alb”,  componenta  activa  a  noilor  politici  de  asistenta  sociala 
interdisciplinară nu facem decat sa indeplinim conditiile minimale, asa cum sunt ele stipulate in Ghidul 
Solicitantului, aprobat pentru licitatia de proiecte a Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară  3 – Îmbunătăţirea  infrastructurii  sociale,  Domeniul  major  de  intervenţie  3.2 – Reabilitarea 
/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Astfel la cererea de finantare 
trebuie atasata si „Hotararea Consiliilor Locale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti de aprobare 
a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, în copie” (conform Ghidului Solicitantului).

In consecinta supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6 Hotărârea privind aprobarea 
cofinanţării  proiectului  “Modernizarea  şi  extinderea  Centrului  Social  Multifunctional  “Harap-Alb”, 
componentă activă  a  noilor  politici  de  asistenta  sociala  interdisciplinara” a  Directiei  Generale  de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, Bucureşti.

PRIMAR,
CRISTIAN CONSTANTIN POTERAŞ

                                     



    COD OPERATOR BAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 5122/11537 ŞI 13327/2007

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea cofinanţării proiectului “ Modernizarea şi extinderea Centrului Social 

Multifunctional “Harap-Alb”, componentă activă a noilor politici de asistenta sociala 
interdisciplinara” a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, 

Bucureşti

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a lansat pe pe data de 28 ianuarie 2008, 
  cererea deschisa de proiecte, fara termen limita de depunere, pentru Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major 
de  intervenţie  3.2  –  Reabilitarea  /modernizarea/  dezvoltarea  şi  echiparea  infrastructurii 
serviciilor sociale. 

Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, are în vedere stabilirea liniilor 
directoare  şi  a  unui  cadru  instituţional  coerent  în  scopul  de  a  crea  un  sistem  unitar  şi 
comprehensiv de servicii sociale, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor 
vulnerabile, precum şi să contribuie la creşterea calităţii vieţii persoanei.

DGASPC Sector 6 doreste ca prin aceste cofinantari  sa demareze un proiect pe termen 
mediu si  lung,  a carui  finalitate  sa fie  modernizarea serviciilor  oferite  contribuabililor  prin 
urmatoarele masuri:

-  Crearea infrastructurii necesare susţinerii unui sistem real de servicii sociale.
-  Asigurarea unei reţele locale de servicii sociale, echitabil distribuită, performantă, accesibilă 
tuturor potenţialilor beneficiari, până în anul 2013.

Accesul la serviciile sociale are la bază următoarelor valori:

• informarea  beneficiarilor  cu  privire  la  drepturile,  legile  şi  modul  de  a  beneficia  de 
acestea;

• acces garantat tuturor beneficiarilor eligibili la servicii sociale; organismele furnizoare 
de servicii sociale trebuie să acţioneze în beneficiul persoanelor de drept;

• un parteneriat  real  între  organismele  furnizoare  de  servicii  sociale  pe  de-o  parte  şi 
ceilalţi actori ai societăţii civile este esenţial pentru a îmbunătăţi accesul la servicii;

• necesitatea realizării de evaluări sistematice privind impactului social  atunci când se 
introduc amendamente legislative sau noi beneficii.



Principalele linii directoare de dezvoltare a serviciilor sociale sunt:

    1.  Îmbunătăţirea  comunicării  şi  informării  asupra  drepturilor  şi  beneficiilor  serviciilor 
sociale

- Facilitarea exercitării drepturilor sociale pentru toţi cetăţenii;
- Asigurarea veridicităţii şi calităţii informaţiilor;
- Monitorizarea  furnizării  serviciilor  sociale  pentru  urmărirea  respectării  drepturilor 

beneficiarilor;
- Asigurarea  controlului  financiar  şi  controlului  privind  calitatea  serviciilor  sociale 

oferite de autorităţile publice şi/sau de organizaţiile din sectorul privat.
    2. Îmbunătăţirea managementului şi organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale

- Organizarea  internă  a  furnizorilor  de  servicii  sociale,  publici  şi  privaţi,  trebuie 
adaptată la nevoile beneficiarilor;

- Funcţionarea sistemului de servicii sociale trebuie adaptată permanent la nevoile în 
evoluţie ale diferitelor categorii vulnerabile de populaţie;

- Responsabilizarea  tuturor  actorilor  implicaţi  în  acordarea  de  servicii  sociale  în 
funcţionarea eficientă a întregului sistem.

    3. Facilitarea participării tuturor actorilor sociali la dezvoltarea sistemului de servicii sociale

- Recunoaşterea  rolului  organizaţiilor  neguvernamentale  în  furnizarea  serviciilor 
sociale;

- Încurajarea parteneriatelor între autorităţile publice, organizaţii neguvernamentale şi 
alţi actori ai societăţii civile;

- Încurajarea participării persoanelor aflate în situaţie de vulnerabilitate la elaborarea 
politicilor sociale şi la acordarea efectivă a serviciilor sociale.

Orice serviciu social trebuie să răspundă unei nevoi individuale sau de grup şi să acopere, 
printr-un suport specializat, soluţionarea acesteia. Orice serviciu social trebuie să pornească de 
la o analiză concretă a nevoii de asistenţă socială.

Prin Programul Operaţional Regional se are în vedere cofinanţarea unor proiecte vizând:

- centrele  sociale  cu destinaţie multifuncţională care pot acoperi  o gamă variată  de 
servicii,  cu scopul de a ajuta persoanele în dificultate,  începând cu acceptarea lor în 
centru,  până  la  rezolvarea  unor  probleme  specifice  cu  care  acestea  se  confruntă, 
temporar,  inclusiv  prin  organizarea  unor  ateliere  de  lucru  pentru  dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independente şi a competenţelor profesionale. 

- investiţii  în  centrele  rezidenţiale care  asigură  servicii  de  cazare  de  lungă  durată, 
asigurându-se astfel  un cadru adecvat de găzduire şi îngrijire a persoanelor aflate  în 
dificultate. 

Totodata  ideile  cuprinse  in  proiect  sunt  si  expresia  dorintelor  personalului  angajat  al 
DGASPC  Sector  6  ,  dorinte  si  asteptari  identificate  de  catre  noi  prin  realizarea  in  luna 
Septembrie  a.c.  a  unei  “Diagnoze  interne  a  personalului  DGASPC  Sector  6  utilizand 
chestionare ordinal-polytomous” la care a raspuns tot personalul angajat. 

Necesitatea  implementarii  unui  asemenea  proiect  este  relevata  si  de  opinia 
contribuabililor, parinti sau apartinatori , chestionati in luna Septembrie 2009 in cadrul unei 
Cercetari Cantitative - grad de satisfactia al acestora legat de serviciile actuale si necesare ale 
DGASPC Sector 6. 



Prin defalcarea sumelor si evidentierea cotelor pe care DGASPC Sector 6  le va suporta 
din bugetul propriu se indeplineste una din cerintele stipulate in Ghidul Solicitantului. Totodata 
Ghidul precizeaza:  „contributia proprie a beneficiarului va fi de minim 2% din valoarea 
eligibila a proiectului”.
Co-finantarea  aleasa  este  de  10% din  totalul  cheltuielilor  eligibile  ale  proiectelor  asa cum 
reiese din Studiul de Pre-Fezabilitate initiat de catre DGASPC Sector 6. 

Avand in  vedere  cele  expuse  mai  sus,  inaintam spre  aprobare  Consiliului  Local  al 
sectorului  6,  sumele  necesare  cofinantarii  proiectelului  “Modernizarea  si  extinderea 
Centrului  Social  Multifunctional  “Harap-Alb”,  componenta activa  a  noilor  politici  de 
asistenta sociala interdisciplinara””.

DIRECTOR GENERAL
                                                            MARIUS LĂCĂTUŞ
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