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HOTĂRÂRE
privind modificarea Art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 24/25.02.2010 privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru 
derularea proiectului „Centrul medico-social” desfăşurat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA

          Având în vedere  Expunerea de motive a  Primarului  Sectorului  6  şi  Raportul  de  
specialitate al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;

Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 
6;

În temeiul prevederilor:
-  H.G.  nr.  1826/2005  privind  aprobarea  Strategiei  Naţionale  pentru  Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale;
- Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
- Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
- Legii nr. 116/2004 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
-  H.C.L.S. 6 nr.  24/25.02.2010 privind aprobarea finanţării  din bugetul  local,  în anul 

2010, pentru derularea proiectului „Centrul medico-social” desfăşurat de Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia AHAVA;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi  
n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  (1) Se modifică Art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 
nr. 24/25.02.2010 privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea 
proiectului  „Centrul  medico-social”  desfăşurat  de  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi 
Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA, după cum urmează:

 “Din valoarea totală a proiectului contribuţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6 este de 2.588.650 lei, conform costurilor menţionate în Anexele 
nr. 1 şi 2, care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre”.

(2)  Se înlocuiesc  Anexele  nr.  1 şi  2 din Hotărârea Consiliului  Local  al  Sectorului  6 
nr. 24/25.02.2010 cu Anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre. 

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 Sectorului 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                    pentru legalitate
            Ioan  Bâldea                                                                       Secretarul Sectorului 6, 
                                                        

       Gheorghe Floricică
Nr.: 142
Data: 29.07.2010



EXPUNERE DE MOTIVE
privind modificarea Art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 24/25.02.2010 

privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului 

„Centrul medico-social” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA

Luând în considerare Raportul de Specialitate întocmit de Directorul General al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în care se susţine necesitatea dezvoltării 

de servicii sociale de calitate pentru promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile şi realizarea 

de  parteneriate  efective  între  autorităţile  publice  locale  şi  organizaţiile  nonguvernamentale  care 

activează ca furnizori acreditaţi de servicii sociale.

Având în  vedere  necesitatea  extinderii  activităţii  “Centrului  medico-social”  în  sensul 

deschiderii unei locaţii situate în Bucureşti, Aleea Callatis nr. 14, bl. A11, sc. A, ap. 3, Sector 6 cu cele 

două componente, respectiv cabinetul stomatologic şi cel oftalmologic. 

În conformitate cu  art. 81 alin. (2) lit. d) şi n) şi art. 45 alin. (2) din Legea. nr. 215/2001  

a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  supun  spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind modificarea Art. 1 

alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 24/25.02.2010 privind aprobarea finanţării 

din  bugetul  local,  în  anul  2010,  pentru  derularea  proiectului  „Centrul  medico-social”  desfăşurat  de 

Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Sector  6  în  parteneriat  cu  Asociaţia 

AHAVA.

PRIMAR,

Cristian Constantin  Poteraş



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

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea Art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 

nr. 24/25.02.2010 privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea 
proiectului „Centrul medico-social” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA

Potrivit prevederilor Legii nr. 47/2006 privind Sistemul Naţional de Asistenţă Socială, această 
componentă a sistemului de protecţie socială are la bază o serie de măsuri prin care administraţia locală  
asigură  prevenirea,  limitarea  sau  înlăturarea  efectelor  temporare  sau  permanente  care  pot  genera 
excluderea sau marginalizarea socială a unor categorii de persoane din care fac parte copiii, persoanele 
singure, persoanele cu dizabilităţi, persoanele vârstnice, precum şi orice alte persoane aflate în nevoie. 

Actul normativ sus menţionat, coroborat cu dispoziţiile H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului, republicată, prin care obiectul principal al activităţii de asistenţă socială se îndeplineşte prin 
intervenţia statului, a administraţiilor locale şi a organizaţiilor societăţii civile, ale Legii nr. 272/2004 
privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului,  ale  Legii  nr.  116/2002  privind  prevenirea  şi 
combaterea  marginalizării  sociale  şi  ale  Legii  nr.  17/2000  privind  asistenţa  socială  a  persoanelor 
vârstnice, asigură cadrul legal necesar dezvoltării parteneriatelor publice private din domeniul protecţiei 
sociale. 

Scopul  proiectului este  acela  de  a  extinde  activitatea  „Centrului  medico-social”  în  sensul 
deschiderii unei locaţii situate în Bucureşti, Aleea Callatis nr. 14, bl. A11, sc. A, ap. 3, Sector 6 cu cele 
două componente, respectiv cabinetul stomatologic şi cel oftalmologic.

Considerăm important a preciza că locaţia este pusă la dispoziţie de către Asociaţia AHAVA 
care se va ocupa şi de dotarea cu aparatură ultramodernă a celor două cabinete.

Demersul  nostru  vine  în  sprijinul  numeroaselor  solicitări  venite  din  partea  persoanelor 
defavorizate, care nu au acces la consultaţii medicale de specialitate, număr de persoane care   s-a triplat 
în ultima perioadă de timp. 

Extinderea  activităţii  „Centrului  medico-social”  la  nivelul  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 prin deschiderea unei locaţii situate în Bucureşti, Aleea Callatis  
nr. 14, bl. A11, sc. A, ap. 3, Sector 6 cu cele două componente, respectiv cabinetul stomatologic şi cel  
oftalmologic  se  justifică  şi  prin  faptul  că  în  prezent  se  înregistrează  o  creştere  a  afecţiunilor 
stomatologice şi oftalmologice, mai ales printre copiii din familiile sărace, vulnerabile. Copiii din aceste 
familii  sau cei aflaţi  în plasament nu beneficiază de asistenţă stomatologică şi oftalmologică sau au 
acces într-o mică măsură la acest tip de servicii. 

Principalul motiv care stă la baza acestui proiect este criza financiară care a afectat şi populaţia 
Sectorului 6, astfel încât s-a înregistrat o scădere a numărului de persoane care se adresează cabinetelor 
de  stomatologie  şi  oftalmologie  din  cauza  incapacităţii  de  a  achita  costurile  serviciilor  medicale. 
Dificultăţile financiare duc la o ignorare a tratării afecţiunilor stomatologice şi oftalmologice de către 
persoanele în cauză, fapt ce implică accentuarea şi agravarea bolilor specifice. 
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Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv, a Legii 
nr.  272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului,  a  Legii  nr.  116/2002  privind 
prevenirea  şi  combaterea  marginalizării  sociale,  a  Legii  nr.  17/2000  privind  asistenţa  socială  a 
persoanelor vârstnice, a prevederilor H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru 
Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind Sistemul Naţional de Asistenţă Socială, a 
O.G.  nr.  68/2003  privind  serviciile  sociale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  a  Hotărârii 
Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 24/25.02.2010 privind aprobarea finanţării din bugetul local, în 
anul  2010,  pentru  derularea  proiectului „Centrul  medico-social”  desfăşurat  de Direcţia  Generală  de 
Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  în  parteneriat  cu Asociaţia  AHAVA, propun spre  aprobare 
Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre privind modificarea Art. 1 alin. (2) din Hotărârea 
Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 24/25.02.2010 privind aprobarea finanţării din bugetul local, în 
anul  2010,  pentru  derularea  proiectului  „Centrul  medico-social”  desfăşurat  de Direcţia  Generală  de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA.

DIRECTOR GENERAL,

MARIUS LĂCĂTUŞ
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