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HOTĂRÂRE
pentru modificarea Articolului 1 alineatul 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 162/30.09.2010 

privind aprobarea cofinanţării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti, în anii 2010 şi 2011 în vederea derulării proiectului “CENTRUL PILOT 

SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MARE” desfăşurat de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA

     Văzând 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  rapoartele  Comisiilor  de  specialitate  ale  Consiliului  Local 
Sector 6;
       Ţinând seama de:
- H.C.G.M.B. nr. 298/29.10.2010 prin care Consiliul General al Municipiului Bucureşti îşi 
dă acordul în vederea colaborării Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia Generală de 
Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Sector  6,  cu  Asociaţia  AHAVA  în  vederea 
realizării proiectului “Centrul Pilot Multifuncţional Buburuza Mare”;
- H.C.L. Sector 6 nr. 162/30.09.2010 privind aprobarea cofinanţării din bugetul local, în 
anii  2010  şi  2011  în  vederea  derulării  proiectului  “CENTRUL  PILOT  SOCIAL 
MULTIFUNCŢIONAL  BUBURUZA  MARE”  desfăşurat  de  Direcţia  Generală  de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA;
- H.G.  nr.  1826/2005 pentru aprobarea Strategiei  naţionale  de  dezvoltare  a  serviciilor 
sociale;
- Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială; 
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările 
şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
       În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2), lit.  
d),  n)  şi  q)  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1. Se aprobă modificarea Articolului  1 alineatul  2 din H.C.L. Sector  6 nr. 
162/30.09.2010  privind  aprobarea  cofinanţării  din  bugetul  local  al  Sectorului  6  al 
Municipiului Bucureşti, în anii 2010 şi 2011 în vederea derulării proiectului “CENTRUL 
PILOT SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MARE” desfăşurat  de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia 
AHAVA, după cum urmează:

“Art.  1.  (2)  ,,Din  valoarea  totală  a  proiectului  pe  anul  2010  de  881.124  lei, 
contribuţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 este de 
696.824 lei  (inclusiv taxe),  iar  pentru anul  2011 din valoarea totală  de 2.393.572 lei, 
contribuţia este de 1.699.000 lei (inclusiv taxe)”.



Art. 2. Se înlocuieşte Anexa nr. 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 162/30.09.2010 privind 
aprobarea  cofinanţării  din  bugetul  local,  în  anii  2010  şi  2011  în  vederea  derulării 
proiectului “CENTRUL PILOT SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MARE” 
desfăşurat  de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 6 în 
parteneriat  cu  Asociaţia  AHAVA  cu  Anexa,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta 
hotărâre.

Art.  3.  Celelalte  prevederi  ale  H.C.L.  Sector  6  nr.  162/30.09.2010  privind 
aprobarea  cofinanţării  din  bugetul  local,  în  anii  2010  şi  2011  în  vederea  derulării 
proiectului “CENTRUL PILOT SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MARE” 
desfăşurat  de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Sector 6 în 
parteneriat cu Asociaţia AHAVA rămân neschimbate.

Art. 4. Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

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

PREŞEDINTE   DE   ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ
                              pentru legalitate

Danil Tulugea             Secretarul Sectorului 6,

                          Gheorghe Floricică

Nr.: 12
Data: 27.01.2011



                                             

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

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea Articolului1 alineatul 2 din H.C.L. Sector 6 nr. 162/30.09.2010 privind 

aprobarera cofinanţării din bugetul local, în anii 2010 şi 2011 în vederea derulării proiectului “ 
CENTRUL PILOT SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MARE” 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 copii, 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 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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  si  promovarea  drepturilor  copilului,  cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  ale  Legii  nr.  116/2002  privind  prevenirea  şi  combaterea 
marginalizării  sociale  şi  ale  Legii  nr.  17/2000  privind  asistenţa  socială  a  persoanelor  vârstnice, 
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  asigură  cadrul  legal  necesar  dezvoltării 
parteneriatelor publice private din domeniul protecţiei sociale. 

SCOPUL PROIECTULUI

Scopul  proiectului  este  acela  de  a  implementa  la  nivelul  Sectorului  6  un  model  social  – 
educaţional în regim pilot, respectiv de a  înfiinţa o grădiniţă cu caracter social la nivelul comunităţii 
locale şi susţinerea familiilor defavorizate din Sectorul 6 prin acordarea unui ajutor în ceea ce priveşte 
integrarea preşcolară a copiilor din aceste familii în scopul prevenirii abandonului timpuriu al şcolii. 
Centrul pilot social multifuncţional destinat copiilor preşcolari aflaţi în dificultate şi familiilor acestora 
va oferi servicii sociale adecvate pentru această categorie de persoane identificate ca vulnerabile social.



Precizăm că în prezent, la nivelul sectorului 6 nu există un astfel de centru social, iar numărul 
mare  de  familii  defavorizate,  de  copii  aflaţi  în  dificultate  precum  şi  de  copii  preşcolari  aflaţi  în 
imposibilitatea de a beneficia de educaţie specifică gradului de dezvoltare impun înfiinţarea unui astfel 
de complex de servicii cu caracter social. Proiectul propus are la bază parteneriatul dintre o instituţie de 
stat şi un O.N.G., având astfel un caracter unic, deoarece la nivelul Sectorului 6 funcţionează în prezent  
numai grădiniţe de stat şi grădiniţe particulare, neexistând parteneriate în acest sens.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

• Asigurarea de activităţi educaţionale pentru 60 copii cu vârsta cuprinsă între 3 si 7 ani într-un 
cadru adecvat;
• Acordarea de asistenţă de specialitate în cadrul centrului pilot social multifuncţional pentru 60 
de copii preşcolari în primul an de funcţionare;
• Sprijinirea familiilor acestor copii, pe alte paliere decât şcolarizarea, astfel încât să-şi amelioreze 
condiţiile de existenţă;
• Oferirea de servicii sociale pentru familiile defavorizate din comunitate (informare, consiliere, 
consiliere  familială,  consiliere  juridică  şi  administrativă)  în  vederea  evitării  instalării  riscului  de 
abandon şcolar/familial în rândul copiilor marginalizaţi;
• Socializarea, învăţarea socială, integrarea şi reintegrarea copiilor proveniţi din familii aflate în 
situaţii de criză;
• Implicarea persoanelor defavorizate în cadrul unor activităţi  de ergoterapie şi de petrecere a 
timpului liber şi familiarizarea acestora cu anumite servicii sociale;
• Prevenirea marginalizării sociale, motivarea părinţilor în scopuri lucrative şi promovarea unei 
educaţii adecvate pentru copiii acestora; 
• Sprijinirea părinţilor aflaţi în dificultate în vederea reintegrării sociale;
• Implicarea altor factori (autorităţi, firme private, cetăţeni, alte O.N.G.-uri) în sprijinirea acestui 
tip de centru pilot social multifuncţional, accesibil copiilor şi familiilor în dificultate socio-economică;
• Creşterea accesibilităţii copiilor preşcolari din cadrul familiilor defavorizate la educaţie;
• Creşterea gradului de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la necesitatea şi rolul 
educaţiei în societate;
• Sensibilizarea şi implicarea comunităţii în reducerea cauzelor care generează sărăcia, şomajul şi 
instituţionalizarea copiilor;
• Dezvoltarea unui parteneriat solid cu un O.N.G. în vederea acordării de servicii de specialitate 
copiilor şi familiilor defavorizate.

GRUP ŢINTĂ
Număr de beneficiari estimat pentru 12 luni: 60
- beneficiari direcţi: copii preşcolari aflaţi în dificultate;
- beneficiari indirecţi:  familiile defavorizate cu risc crescut de marginalizare socială din rândul 
cărora provin copiii preşcolari.

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  pentru  aprobarea  Strategiei  naţionale  de 
dezvoltare a 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,  propun  spre 
aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre pentru modificarea Articolului1 alineatul 
2 din H.C.L. Sector 6 nr. 162/30.09.2010 privind aprobarera cofinanţării din bugetul local, în anii 2010 şi 
2011  în  vederea  derulării  proiectului  “CENTRUL  PILOT  SOCIAL  MULTIFUNCŢIONAL 
BUBURUZA MARE” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 
6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA.

Director General
Marius Lăcătuş



EXPUNERE DE MOTIVE

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  copii,  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 ale Direcţiei Generale de 
Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare, 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,  cu  modificările  şi 
completările  ulterioare,  ale  Legii  nr.  116/2002  privind  prevenirea  şi  combaterea 
marginalizării  sociale  şi  ale  Legii  nr.  17/2000  privind  asistenţa  socială  a  persoanelor 
vârstnice,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  asigură  cadrul  legal 
necesar dezvoltării parteneriatelor publice private din domeniul protecţiei sociale. 

Drept pentru care, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 
proiectul de hotărâre pentru pentru modificarea Articolului 1 alineatul 2 din H.C.L. Sector 
6 nr. 162/30.09.2010 privind aprobarea cofinanţării din bugetul local al Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti, în anii 2010 şi 2011 în vederea derulării proiectului “CENTRUL 
PILOT SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL BUBURUZA MARE” desfăşurat  de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia 
AHAVA.

PRIMAR

Cristian Constantin Poteraş
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