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HOTĂRÂRE
privind aprobarea subvenţionării  din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti, în  anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul Comunitar Ghencea” 
al Asociaţiei „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

           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 rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Văzând Grila de evaluare semnată de membrii Comisiei de evaluare şi selecţionare a 

asociaţiilor şi fundaţiilor, conform H.C.L.6  Sector 6 nr. 151/16.10.2008;
Ţinând seama de:

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 
completările ulterioare;
-  Prevederile  art.  8  şi  12   din  Legea  nr.  17/2000,  privind  asistenţa  socială  a  persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 
-  H.G.  nr.  1826/2005  privind  aprobarea  Strategiei  Naţionale  pentru  Dezvoltarea  Serviciilor 
Sociale;
- Legea nr. 47/2006 privind Sistemul Naţional de Asistenţă Socială;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
-  Legea  nr.  34/1998  privind  acordarea  unor  subvenţii  asociaţiilor  şi  fundaţiilor  române  cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr.  34/1998 privind 
acordarea  unor  subvenţii  asociaţiilor  şi  fundaţiilor  române  cu  personalitate  juridică,  care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;

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. Se aprobă subvenţionarea în limita sumei de  244.000 lei  din bugetul local al 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul 
Comunitar Ghencea” al Asociaţiei „Sfântul Arhidiacon Ştefan”, pentru serviciile de asistenţă 
socială oferite unui număr de 200 de persoane marginalizate social, domiciliate legal pe raza 
Sectorului 6, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.  2. 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.: 15
Data: 27.01.2011



EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor  şi  fundaţiilor  române  cu  personalitate  juridică,  care  înfiinţează  unităţi  de 
asistenţă  socială  şi  a  H.G.  nr.  1153/2001 pentru aprobarea normelor  metodologice  la 
Legea nr. 34/1998,  precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului şi Grila de evaluare a Comisiei de evaluare şi selecţionare a 
asociaţiilor  şi  fundaţiilor  din  cadrul  Consiliului  Local  Sector  6,  conform  Legii  nr. 
34/1998,  se  impune  subvenţionarea  unităţii  de  asistenţă  socială  Centrul  Comunitar 
„Ghencea”, pentru acordarea serviciilor de asistenţă socială realizate în parteneriat cu 
Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”.

În cadrul acestei  unităţi  de asistenţă socială sunt oferite următoarele servicii de 
asistenţă socială:

a) Cantina socială pentru copii şi familiile aflate în dificultate;
b) Program de prevenire a abandonului şcolar;
c) Clubul şomerilor;
d) Clubul seniorilor;
e) Asistenţa psihologică gratuită;
f) Consiliere juridică gratuită;
g) Asistenţa medicală primară.

Centrul poate oferi cantină sociaă pemtru 200 de persoane marginalizate, fondurile 
solicitate pentru acest serviciu din partea bugetului local fiind în limita sumei de 244.000 
lei pentru anul 2011.

Drept pentru care, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 
6 proiectul de hotărâre privind aprobarea subvenţionării  din bugetul local al Sectorului 6 
al  Municipiului  Bucureşti,  în   anul  2011,  a  unităţii  de  asistenţă  socială ,,Centrul 
Comunitar  Ghencea”  al  Asociaţiei  „Sfântul  Arhidiacon  Ştefan”,  în  limita  sumei  de 
244.000 lei.

 

PRIMAR,

Cristian Constantin Poteraş



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

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea subvenţionării  din bugetul local, în  anul 2011,

a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul Comunitar Ghencea” 
al Asociaţiei „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

Conform  Legii  nr.47/2006  privind  sistemul  naţional  de  asistenţă  socială,  componentă  a 
sistemului de protecţie socială, sunt prevăzute 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 handicap, persoanele vârstnice, precum şi orice alte persoane aflate în nevoie. 

Actul  normativ  sus  menţionat,  coroborat,  cu dispoziţiile  Legii  nr.  272/2004 privind protecţia  şi 
promovarea drepturilor copilului, ale Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice 
şi H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 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  organizatiilor  societăţii  civile,  asigură  cadrul  legal  necesar 
dezvoltării parteneriatelor public private din domeniul protecţiei sociale.

Astfel, proiectul ,,Centrul Comunitar Ghencea”, este realizat în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul 
Arhidiacon Ştefan” cu scopul de a oferi un set de servicii specializate de protecţie socială membrilor 
comunităţii  sectorului  6,  venind în întâmpinarea nevoilor identificate  în domeniul  asistenţei  sociale: 
asistarea  din  punct  de  vedere  material,  social,  medical  şi  ocupaţional  a  persoanelor  vârstnice 
marginalizate social; asistarea persoanelor marginalizate prin acordarea unor servicii de asistenţă socială 
specifice reinserţiei, reabilitării sociale; asistarea copiilor a căror familii, din caza unor situaţii sociale şi 
materiale precare, nu reuşesc să le acorde o îngrijire corespunzătoare. 

Menţionăm că serviciile de asistenţă socială de tip cantină socială pentru copiii şi familii aflate 
în  dificultate,  program  de  prevenire  abandon  şcolar,  clubul  şomerilor,  clubul  seniorilor,  asistenţă 
psihlogică, consiliere juridică, asisteţă medicală primară, oferite de către Asociaţia Sfântul Arhidiacon 
Ştefan pentru un număr de 200 de beneficiari direcţi sunt de o deosebită importanţă pentru  sectorul 6 
întrucât sunt în concordanţă cu necesităţile comunităţii locale , în situaţia în care aceste tipuri de servicii  
existente nu acoperă nevoile identificate.

Din perspectiva orientării serviciilor unităţii de asisteţă socială, în mod proritar, către membrii 
comunităţii restrânse, Centrul Comunitar Ghencea răspunde ultimelor deziderate în materie de asistenţă 
socială şi dezvoltare comunitară, în sensul în care prin intermediul acestei comunităţi, dar şi al activităţii 
specifice cultului, membrii comunităţii îşi întăresc relaţiile de solidaritate, ceea ce are drept consecinţă 
pozitivă  responsabilizarea  socială  şi  atragerea  membrilor  marcanţi  ai  comunităţii  în  activităţi  de 
voluntariat  şi  sprijin  caritabil  pentru  persoanelşe  defavorizate.  De asemenea,  conform monitorizării 
realizate în anii 2006-2010, serviciile oferite de această unitate de asisteţă socială deservesc un număr 
important  de  persoane  marginalizate  şi  copii  din  întreaga  comunitate  a  sectorului  6,  sprijinind  şi 
completând în acest fel activităţile D.G.A.S.P.C. Sector 6.

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,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare, Legii 17/2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modoficările 
şi completările ulterioare a Legii 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, a 
prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor 
Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind Sistemul National de Asistenţă Socială, O.G. nr. 68/2003 privind 
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serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii  asociaţiilor  şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială, propun spre  aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre 
privind aprobarea subvenţionării  din bugetul local, în  anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul 
Comunitar Ghencea”  al Asociaţiei „Sfântul Arhidiacon Ştefan”, în limita sumei de 244.000 lei .

Director General
Marius Lăcătuş
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