
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
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentaţia privind restructurarea, 
consolidarea, modernizarea şi extinderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Socială “Floare 

Roşie” situat în Str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6;
Ţinând seama de Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6;
Având în vedere H.C.L. Sector 6 nr. 6/2005 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector  6;
În temeiul prevederilor:
-H.C.L. Sector 6 nr. 130/2008 cu privirea  la trecerea  Căminului de bătrâni 

“Floare Roşie”  în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6;

-Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
-O.M.M.S.S.F. nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate 
pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele 
rezidenţiale pentru persoanele vârstnice;

În conformitate cu prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 lit. ”e” precum şi cele ale art. 81 alin. 2 lit.  “i” şi 
“n” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici din documentaţia privind restructurarea, 
consolidarea,  modernizarea  şi  extinderea  Centrului  de  Îngrijire  şi  Asistenţă  Socială  “Floare 
Roşie” situat în Str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti aşa cum sunt prevăzuţi în Anexa ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2. Primarul  Sectorului  6  şi  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia 
Copilului Sector 6 vor aduce 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.: 12
Data: 25.02.2010



                                                                                                                 ANEXA 
                                                                                        la  H.C.L.S. 6  nr. 12/25.02.2010

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECOMONICI
privind lucrările de “restructurare, consolidare, modernizare, extindere cu S+P+2E ”

 pentru corp Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială “ Floare Roşie” situat în 
Str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti

                                                                                     

LEI

1)Valoare totală a investiţiei ( cu TVA)                                          14.500.000

Din care:

C+M                                                                                             12.239.460

Alte cheltuieli                                                                                 2.260.540

2)Eşalonarea investiţiei:                                                                    INV/ C+M    

AN1                                                                                                 6.500.000

AN2                                                                                                 8.000.000  

3)Capacităţi:

Arie construită                                                                             1.261,05 mp

Număr nivele                                                                                  S+P+2E

Arie desfăşurată                                                                          3.750,79 mp

4)Construcţii şi instalaţii ( exclusiv TVA) 

Construcţii                                                                                    9.373.918

Instalaţii termice                                                                           1.028.902

Instalaţii sanitare                                                                             920.705

Instalaţii electrice                                                                             915.935

Amenajări exterioare                                                                        375.825

Dotări                                                                                            1.884.715

5)Durata de realizare a investiţiei                                                        2 ani

Durata activităţilor majore ale proiectului este:

Activitatea de execuţie a lucrărilor de   “ restructurare, consolidare, modernizare, extindere ”   se 
va derula pe parcursul a 24 luni calendaristice.

Activitatea de achiziţie dotări                                                             4 luni

Recepţia lucrărilor                                                                             1 lună 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

George Claudiu Angliţoiu 



EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentaţia privind 

restructurarea, consolidarea, modernizarea şi extinderea Centrului de Îngrijire şi 
Asistenţă Socială “ Floare Roşie” situat în Str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti

Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri 
prin care statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, colectivitatea 
locală şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor 
temporare  ori  permanente  ale  unor  situaţii  care  pot  genera  marginalizarea  sau 
excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.
     Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde 
serviciile  sociale  şi  prestaţiile  sociale  acordate  în  vederea  dezvoltării  capacităţilor 
individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii  vieţii  şi 
promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.

Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului are rolul de a asigura la 
nivel  judeţean,  respectiv  la  nivelul  sectoarelor  municipiului  Bucureşti,  aplicarea 
politicilor  şi strategiilor  de asistenţă socială în domeniul protecţiei  copilului,  familiei, 
persoanelor  singure,  persoanelor  vârstnice,  persoanelor  cu  handicap,  precum  şi  a 
oricaror persoane aflate în nevoie.

Asigurarea calităţii  serviciului  social  se  realizează prin respectarea  standardelor 
generale şi specifice de calitate, aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidaritaţii 
sociale şi familiei.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială “ Floare Roşie” este acreditat ca furnizor 
de  servicii  sociale,  respectiv  centru  rezidenţial  pentru  personae  adulre  cu  handicap, 
oferind  următoarele  tipuri  de  servicii  sociale:  găzduire  pe  perioadă  nedeterminată, 
servicii de îngrijire social- medicală, promovarea relaţiilor sociale si servicii de consiliere 
psihologică.

Strategia locală de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele 
adulte cu handicap face parte integrantă din strategia naţională de reformă a sistemului 
naţional de asistenţă socială.     

Având  în  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  supun  spre  dezbatere  şi  aprobare 
Consiliului  Local  al  sectorului  6  Proiectul  de  hotărâre  pentru  aprobarea  indicatorilor 
tehnico-economici din documentaţia privind restructurarea, consolidarea, modernizarea 
şi  extinderea Centrului  de Îngrijire  şi Asistenţă Socială  “ Floare Roşie” situat  în Str. 
Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti.

PRIMAR
CRISTIAN CONSTANTIN POTERAŞ



    Cod operator bază de date cu caracter personal nr.5122/11537 şi 13327/2007

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentaţia privind 

restructurarea, consolidarea, modernizarea şi extinderea Centrului de Îngrijire şi 
Asistenţă Socială “ Floare Roşie” situat în Str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti

Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri 
prin care statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, colectivitatea 
locală şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor 
temporare  ori  permanente  ale  unor  situaţii  care  pot  genera  marginalizarea  sau 
excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.
     Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde 
serviciile  sociale  şi  prestaţiile  sociale  acordate  în  vederea  dezvoltării  capacităţilor 
individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii  vieţii  şi 
promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.

Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului are rolul de a asigura la 
nivel  judeţean,  respectiv  la  nivelul  sectoarelor  municipiului  Bucureşti,  aplicarea 
politicilor  şi strategiilor  de asistenţă socială în domeniul protecţiei  copilului,  familiei, 
persoanelor  singure,  persoanelor  vârstnice,  persoanelor  cu  handicap,  precum  şi  a 
oricaror persoane aflate în nevoie.

Asigurarea calităţii  serviciului  social  se  realizează prin respectarea  standardelor 
generale şi specifice de calitate, aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidaritaţii 
sociale şi familiei.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială “ Floare Roşie” este acreditat ca furnizor 
de  servicii  sociale,  respectiv  centru  rezidenţial  pentru  personae  adulre  cu  handicap, 
oferind  următoarele  tipuri  de  servicii  sociale:  găzduire  pe  perioadă  nedeterminată, 
servicii de îngrijire social- medicală, promovarea relaţiilor sociale si servicii de consiliere 
psihologică.

Strategia locală de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele 
adulte cu handicap face parte integrantă din strategia naţională de reformă a sistemului 
naţional de asistenţă socială.     

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local 
al sectorului 6 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici din 
documentaţia privind restructurarea, consolidarea, modernizarea şi extinderea Centrului 
de Îngrijire şi Asistenţă Socială “ Floare Roşie” situat în Str. Floare Roşie nr.7A, Sector 
6, Bucureşti.

DIRECTOR GENERAL
MARIUS LĂCĂTUŞ
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