
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 Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale

 de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

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  Raportul  Comisiilor  de  specialitate  ale  Consiliului  Local 
Sector 6;

Având în vedere:
-   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;
-  Legea  nr.  448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
-   Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
-  Legea  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare;
-  O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
-  H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi 
a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 
a  instituţiilor  de  asistenţă  socială,  precum şi  a  Normelor  metodologice  de  aplicare  a 
prevederilor  Ordonanţei  Guvernului  nr.  68/2003  privind  serviciile  sociale,  cu 
modificările şi completările ulterioare;
-  art. 4 din H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul - cadru de organizare 
şi  funcţionare  ale  Direcţiei  Generale  de  Asistentă  Socială  şi  Protecţia  Copilului, 
modificată şi completată;
-  H.G.  nr.  263/2007  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  creşelor,  cu 
modificările şi completările ulterioare;
-  Referatul  Justificare  Organigramă  cu  nr.  D/20695/05.11.2010,  întocmit  de  către 
D.G.A.S.P.C. Sector 6;
-  Adresa cu nr.  E1392/NI/09.11.2010 şi înregistrată la D.G.A.S.P.C. Sector 6 cu nr. 
D/20990/10.11.2010, emisă de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – 
Cabinet Secretar de Stat;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) 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  Organigrama  şi  Statul  de  funcţii  ale  Direcţiei  Generale  de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexelor nr. 1 - 4, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art. 2.  Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 este mandatat să facă treceri de posturi de la un compartiment la altul, 
transformări  sau  schimbări  de  posturi  între  compartimente,  în  cazul  în  care  nevoile 
instituţiei o cer, cu respectarea numărului de posturi aprobat.

Art.  3. În  termen  de  60  de  zile  de  la  intrarea  în  vigoare  a  prezentei  hotărâri 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 va elabora şi va 
înainta  spre  dezbatere  şi  aprobare  Consiliului  Local  Sector  6,  modificarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al instituţiei. 

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                      pentru legalitate  
        Mihai Sorin Dina                                                            Secretarul Sectorului 6,
 
                                                                                                    Gheorghe Floricică

Nr.: 205
Data: 09.12.2010



EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

 şi Protecţia Copilului Sector 6

Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate  cu prevederile  Legii  nr.47/2006 privind sistemul  naţional  de asistenţă  socială,  a  Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, a Legii nr.448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 
6 nr.6 /20.01.2005.

Atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului sunt reglementate de către H.G. nr.1434/2004 modificată şi completată prin 
H.G. nr.967/2010.

Astfel,  ca urmare a riscurilor determinate de evoluţia economică internă şi externă şi având în 
vedere necesitatea susţinerii creşterii economice, este necesară adoptarea unei politici de restrângere a 
cheltuielilor bugetare şi de întărire a disciplinei financiare;

Întrucât  la  nivelul  autorităţilor  şi  instituţiilor  publice,  indiferent  de modul  de finanţare şi  de 
subordonare a acestora, cheltuielile publice nu numai că nu s-au diminuat ci au crescut constant, fapt 
care  poate  conduce  la  o  situaţie  de  blocaj  financiar  la  nivelul  bugetelor  locale  ale  unităţilor 
administrativ-teritoriale;  

În  scopul  eficientizării  managementului  serviciilor  sociale  finanţate  şi  administrate  de  către 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi acordate de către personalul de 
specialitate  normat  prin  H.G.  nr.23/2010  privind  aprobarea  Standardelor  de  cost  pentru  serviciile 
sociale;

Luând în considerare faptul că diminuarea dezechilibrelor existente şi  menţinerea deficitului 
bugetar în limite sustenabile crează premisele relansării economice, se impune adoptarea în regim de 
urgenţă  a  unor  măsuri  cu  caracter  excepţional  prin  care  să  se  continue  eforturile  de  reducere  a 
cheltuielilor;

În conformitate cu prevederile H.G. nr.967/2010 pentru modificarea şi completarea Hotarârii 
Guvernului  nr.1434/2004  privind  atribuţiile  şi  Regulamentul-cadru  de  organizare  şi  funcţionare  ale 
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice  precum  şi  de  prevederile  O.U.G.  nr.63/2010 pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

Având în vedere numărul foarte mare de persoane asistate,  aflate în evidenţa Direcţiei Generale 
de Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  sector  6,   pentru care se  asigură,  conform legislaţiei  în 
vigoare, dreptul la asistenţă socială, la facilităţi şi prestaţii sociale, cât şi necesitatea creării unei baze de 
date unitare şi permanent actualizată, în scopul eficientizării activităţii, se propune:

 comasarea  Serviciului  Prestaţii  Sociale  şi  Facilităţi  cu  Serviciul  Persoane  Adulte  cu 
Handicap Permanent şi înfiinţarea unui serviciu nou, care să poarte denumirea Serviciul Prestaţii 
Sociale şi Facilităţi,  cu preluarea tuturor atribuţiilor existente, aflat în subordinea directorului 
general adjunct al Direcţiei Protecţie Socială;
 comasarea  Serviciului  Secretariat  Comisia  pentru  Protecţia  Copilului  cu  Serviciul 
Secretariat Comisie de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap şi înfiinţarea unui nou serviciu 
care să poarte denumirea Secretariat Comisii, cu preluarea tuturor atribuţiilor existente, aflat în 
subordinea directorului general;  
 trecerea în subordinea directorului general a celor două centre rezidenţiale: Complexul de 
Servicii  Sociale  „Sf.Nectarie”  şi  Centrul  de  Îngrijire  şi  Asistenţă  „Floare  Roşie”,  aflate  în 
prezent în subordinea directorului general adjunct al Direcţiei Protecţie Socială.



 trecerea în subordinea directorului general a celor două centre rezidenţiale: Centrul de 
Plasament  „Domniţa  Bălaşa”  şi  Centrul  de Plasament  „Sfantul  Andrei”,  aflate  în  prezent  în 
subordinea directorului general adjunct al Direcţiei Protecţia Copilului.
 înfiinţarea  Serviciul  Proiecte,  Programe,  Strategii  şi  Relaţia  cu  O.N.G.  -  urile  în 
subordinea directorului general, argumentat de:

o existenţa a 3 contracte de finanţare aflate în derulare ce necesită o monitorizare 
specializată şi a 6 proiecte elaborate ce trebuie depuse la autorităţile finanţatoare;

o necesitatea elaborării strategiei locale de către personal specializat;
o necesitatea monitorizării relaţiei D.G.A.S.P.C. cu O.N.G. - urile din sectorul 6;
o necesitatea scrierii de noi proiecte de către personal specializat;

 desfiinţarea  Serviciul  de  Asistenţă  Socială  Drumul  Taberei,  Serviciul  de  Asistenţă  Socială 
Militari, Serviciul de Asistenţă Socială Crângaşi-Giuleşti şi înfiinţarea Serviciul de Prevenire a 
Separării Copilului de Familia în subordinea directorului general adjunct în protecţia copilului, 
argumentat de  apariţia H.G. nr.967/22.09.2010 prin care se modifică H.G. nr.1434/2004 privind 
atribuţiile D.G.A.S.P.C., în care este menţionat Serviciul de Prevenire a Separării Copilului ca 
făcând parte din structura D.G.A.S.P.C.

 transformarea Serviciul de Intervenţie în Regim de Urgenţă în Compartimentul de Intervenţie în 
Regim de Urgenţă coordonat de seful Serviciului de Prevenire a Separării Copilului de Familie  
şi trecerea acestuia în subordinea directorului general adjunct pe protecţia copilului, argumentat 
de necesitatea reducerii numărului funcţiilor de conducere.

 stabilirea unor 28 de functii publice în baza art.111 alin. (1)  din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul functionarilor publici:,, Autorităţile si institutiile publice care au prevazute în statele de 
funcţii  posturi  de  natura  contractuala,  care  presupun  exercitarea  unor  atributii  dintre  cele 
prevazute la art. 2 alin. (3)”.

Conform prevederilor  H.G. nr.967/2010 pentru modificarea şi  completarea  Hotarârii  Guvernului 
nr.1434/2004  privind  atribuţiile  şi  Regulamentul-cadru  de  organizare  şi  funcţionare  ale  Direcţiei 
generale  de  asistenţă  socială  şi  protecţia  copilului,  structura  organizatorică  şi  numărul  de  personal 
aferente Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  sector  6  a  primit  avizul  
consultativ al  Ministerului  Muncii,  Familiei  şi  Protecţiei  Sociale  şi  respectă  criteriile  orientative 
prevăzute în anexa nr.2 din actul normativ sus menţionat;

În consecinţă, propunerea privind structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului sector 6 vizează restructurarea personalului în procent de 26% din numărul de 
angajaţi prevăzut în H.C.L. Sector 6 nr.126/17.06.2010 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, respectiv un număr de 
446 de posturi.

Având în vedere normele legale menţionate mai sus, precum şi noua structură a organigramei 
supun spre dezbatere şi aprobare Proiectul de Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a 
Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.

PRIMAR

Constantin Cristian  Poteraş

          



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

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6

 
   Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, îşi desfăşoară activitatea 

în conformitate cu prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, a Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, a Legii nr.448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 
6 nr.6 /20.01.2005.

Atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului sunt reglementate de către H.G. nr.1434/2004 modificată şi completată prin 
H.G. nr.967/2010.

Astfel,  ca urmare a riscurilor determinate de evoluţia economică internă şi externă  şi având în 
vedere necesitatea susţinerii creşterii economice, este necesară adoptarea unei politici de restrângere a 
cheltuielilor bugetare şi de întărire a disciplinei financiare;

Întrucât  la  nivelul  autorităţilor  şi  instituţiilor  publice,  indiferent  de modul  de finanţare şi  de 
subordonare a acestora, cheltuielile publice nu numai că nu s-au diminuat ci au crescut constant, fapt 
care  poate  conduce  la  o  situaţie  de  blocaj  financiar  la  nivelul  bugetelor  locale  ale  unităţilor 
administrativ-teritoriale;  

În  scopul  eficientizării  managementului  serviciilor  sociale  finanţate  şi  administrate  de  către 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi acordate de către personalul de 
specialitate  normat  prin  H.G.  nr.23/2010  privind  aprobarea  Standardelor  de  cost  pentru  serviciile 
sociale;

Luând în considerare faptul că diminuarea dezechilibrelor existente şi  menţinerea deficitului 
bugetar în limite sustenabile crează premisele relansării economice, se impune adoptarea în regim de 
urgenţă  a  unor  măsuri  cu  caracter  excepţional  prin  care  să  se  continue  eforturile  de  reducere  a 
cheltuielilor;

În conformitate cu prevederile H.G. nr.967/2010 pentru modificarea şi completarea Hotarârii 
Guvernului  nr.1434/2004  privind  atribuţiile  şi  Regulamentul-cadru  de  organizare  şi  funcţionare  ale 
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Ţinând cont de prevederile O.U.G. nr.55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice  precum  şi  de  prevederile  O.U.G.  nr.63/2010 pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

Având în vedere numărul foarte mare de persoane asistate,  aflate în evidenţa Direcţiei Generale 
de Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  sector  6,   pentru care se  asigură,  conform legislaţiei  în 
vigoare, dreptul la asistenţă socială, la facilităţi şi prestaţii sociale, cât şi necesitatea creării unei baze de 
date unitare şi permanent actualizată, în scopul eficientizării activităţii, se propune:

 comasarea  Serviciului  Prestaţii  Sociale  şi  Facilităţi  cu  Serviciul  Persoane  Adulte  cu 
Handicap Permanent şi înfiinţarea unui serviciu nou, care să poarte denumirea Serviciul 
Prestaţii Sociale şi Facilităţi, cu preluarea tuturor atribuţiilor existente, aflat în subordinea 
directorului general adjunct al Direcţiei Protecţie Socială;

 comasarea  Serviciului  Secretariat  Comisia  pentru  Protecţia  Copilului  cu  Serviciul 
Secretariat  Comisie  de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap şi înfiinţarea unui nou 
serviciu care să poarte denumirea Secretariat  Comisii,  cu preluarea tuturor atribuţiilor 
existente, aflat în subordinea directorului general;  



 trecerea în subordinea directorului general a celor două centre rezidenţiale: Complexul de 
Servicii Sociale „Sf.Nectarie” şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Floare Roşie”, aflate în 
prezent în subordinea directorului general adjunct al Direcţiei Protecţie Socială.

 trecerea în subordinea directorului general a celor două centre rezidenţiale: Centrul de 
Plasament „Domniţa Bălaşa” şi Centrul de Plasament „Sfantul Andrei”, aflate în prezent 
în subordinea directorului general adjunct al Direcţiei Protecţia Copilului.

 înfiinţarea  Serviciul  Proiecte,  Programe,  Strategii  şi  Relaţia  cu  O.N.G.-urile  în 
subordinea directorului general, argumentat de:

o existenţa a 3 contracte de finanţare aflate în derulare ce necesită o monitorizare 
specializată şi a 6 proiecte elaborate ce trebuie depuse la autorităţile finanţatoare;

o necesitatea elaborării strategiei locale de către personal specializat;
o necesitatea monitorizării relaţiei D.G.A.S.P.C. cu O.N.G.-urile din sectorul 6;
o necesitatea scrierii de noi proiecte de către personal specializat;

 desfiinţarea  Serviciul  de  Asistenţă  Socială  Drumul  Taberei,  Serviciul  de  Asistenţă  Socială 
Militari, Serviciul de Asistenţă Socială Crângaşi-Giuleşti şi înfiinţarea Serviciul de Prevenire a 
Separării Copilului de Familia în subordinea directorului general adjunct în protecţia copilului, 
argumentat de  apariţia H.G. nr.967/22.09.2010 prin care se modifică H.G. nr.1434/2004 privind 
atribuţiile D.G.A.S.P.C., în care este menţionat Serviciul de Prevenire a Separării Copilului ca 
făcând parte din structura D.G.A.S.P.C.

 transformarea Serviciul de Intervenţie în Regim de Urgenţă în Compartimentul de Intervenţie în 
Regim de Urgenţă coordonat de seful Serviciului de Prevenire a Separării Copilului de Familie  
şi trecerea acestuia în subordinea directorului general adjunct pe protecţia copilului, argumentat 
de necesitatea reducerii numărului funcţiilor de conducere.

 stabilirea unor 28 de functii publice în baza art.111 alin. (1)  din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul functionarilor publici:,, Autorităţile si institutiile publice care au prevazute în statele de 
funcţii  posturi  de  natura  contractuala,  care  presupun  exercitarea  unor  atributii  dintre  cele 
prevazute la art. 2 alin. (3)”.

Conform prevederilor  H.G. nr.967/2010 pentru modificarea şi  completarea  Hotarârii  Guvernului 
nr.1434/2004  privind  atribuţiile  şi  Regulamentul-cadru  de  organizare  şi  funcţionare  ale  Direcţiei 
generale  de  asistenţă  socială  şi  protecţia  copilului,  structura  organizatorică  şi  numărul  de  personal 
aferente Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  sector  6  a  primit  avizul  
consultativ al  Ministerului  Muncii,  Familiei  şi  Protecţiei  Sociale  şi  respectă  criteriile  orientative 
prevăzute  în  Anexa  nr.2  din  actul  normativ  sus  menţionat  incadrindu-ne  la  puctul  B  al  anexei 
mentionate dupa cum urmează:

-  17.001-22.000 beneficiari de servicii sociale pe an   – 112 posturi;
-  peste 300.000 de locuitori – 82 posturi;
- pîna la 50.000 de beneficiari de presta i sociale pe an – 55 posturi;ț
- pentru serviciul de prevenire a separării copilului – 20 posturi;
- 16 posturi de manager de caz rezultînd un număr total de 285 de posturi.
În consecinţă, propunerea privind structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului sector 6 vizează restructurarea personalului în procent de 26% din numărul de 
angajaţi prevăzut în H.C.L. Sector 6 nr.126/17.06.2010 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 
functii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, respectiv un număr de 
446 de posturi.

Având în vedere normele legale menţionate mai sus, precum şi noua structură a organigramei 
supunem spre aprobare Proiectul de Hotărâre privind aprobarea modificării  Organigramei şi a Statului 
de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.
 

 DIRECTOR GENERAL
MARIUS LĂCĂTUŞ


	          

