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

proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi
speciale din sectorul 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului în parteneriat cu Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă” 

          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 Sector 6; 
Ţinând seama de prevederile H.C.G.M.B. nr. 42/16.03.2006 privind acordul Consiliului 

General  al  Municipiului  Bucureşti  privind  cooperarea  între  Consiliul  Local  Sector  6,  prin 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Fundaţia „Crucea Alb-
Galbenă;

În conformitate cu prevederile art. 8 şi 12  din Legea nr. 17/2000 republicată, 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;

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  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă finanţarea  în limita sumei de 200.495 lei  de la bugetul local,  în  anul 
2010, pentru derularea proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice 
cu  nevoi  speciale  din  sectorul  6”  desfăşurat  de  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi 
Protecţia  Copilului  în  parteneriat  cu  Fundaţia  „Crucea  Alb-Galbenă”,  pentru  serviciile  de 
asistenţă socio-medicală oferite unui număr de 60 de persoane vârstnice domiciliate legal pe 
raza sectorului 6, în conformitate cu proiectul anexat, 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 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
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Data: 25.02.2010    



EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea finanţării  din bugetul local, în  anul 2010,

pentru derularea proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi 
speciale din sectorul 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în 

parteneriat cu Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă” 

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;

Având  în  vedere  influenţa  benefică  în  rezolvarea  unor  probleme  stringente  ale  persoanelor 

vârstnice  din  sectorul  6  de-a  lungul  colaborării   cu  Fundaţia  Crucea  Alb-Galbenă  şi  că 

D.G.A.S.P.C.sector 6 este răspunzătoare să creeze în continuare acele servicii care se dovedesc necesare 

includerii sociale şi reducerii sărăciei severe, conform Planului Naţional Anti-Sărăcie;

De asemenea, ţinând seama de prevederile Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 în care se 

prevede  realizarea  de  parteneriate  efective  între  autorităţile  publice  locale  şi  organizaţiile 

nonguvernamentale care activează ca furnizori autorizaţi de servicii  sociale,  supun spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local Sector 6 Hotărârea privind aprobarea finanţării  din bugetul local, în  anul 

2010,  pentru  derularea  proiectului „Îngrijiri  socio-medicale  complexe  pentru  persoane  vârstnice  cu 

nevoi speciale din sectorul 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

în parteneriat cu Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă”. 

PRIMAR

Constantin Cristian  Poteraş



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

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea finanţării  din bugetul local, în  anul 2010,

pentru derularea proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi 
speciale din sectorul 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în 

parteneriat cu Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă” 

Potrivit prevederilor Legii nr.47/2006 privind Sistemul Naţional de Asistenţă Socială, aceasta, 
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 handicap, persoanele vârstnice, precum şi orice alte persoane aflate în nevoie. 

Actul  normativ  sus  menţionat,  coroborat,  cu  dispoziţiile  Legii  nr.17/2000  privind  asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, constituie temeiul juridic care va sta la baza încheierii convenţiei între 
Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Sector  6  şi  Fundaţia  „Crucea  Alb  – 
Galbenă“. Această convenţie va avea o influenţă benefică în rezolvarea unor probleme stringente ale 
persoanelor vârstnice din sectorul 6.

 Având în vedere H.C.G.M.B. nr. 42/16.03.2006 privind aprobarea cooperării  între Consiliul 
Local Sector 6 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Fundaţia 
„Crucea Alb-Galbenă” în vederea realizării în comun a Proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe 
pentru  persoane  vârstnice  cu  nevoi  speciale  din  sectorul  6”,  precum şi  experienţa  celor  8  ani  de 
parteneriat  în  Sectorul  6,  cât  şi  impactul  pozitiv  asupra  beneficiarilor  serviciilor  oferite  de  către 
Fundaţie, propunem Consiliului Local Sector 6 aprobarea derulării proiectului ,,Îngrijiri socio-medicale 
complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din sectorul 6” derulat de către Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă” având ca obiect 
acordarea de servicii socio-medicale la domiciliu pentru anul 2010, în medie, pentru 60 de persoane 
vârstnice, în limita sumei de 200.495 lei, până la 31.12.2010

Principalul obiectiv este dezvoltarea şi consolidarea  programului  de furnizare de servicii care 
să asigure accesul la îngrijire a persoanelor dependente, prin acordarea de servicii  medico - sociale 
asigurate  de  medici,  asistenti  medicali  si  kinetoterapeuti  cu  experienta  in  domeniul  ingrijirii  la 
domiciliu. Acest proiect îşi propune  să:  monitorizeze starea de sănătate şi evoluţia persoanelor aflate în 
imposibilitatea de  a-şi  asigura  îngrijire  medicală;  a  celor  imobilizate;  aflate  în  stare  terminală;  să 
furnizeze  familiei/  aparţinătorilor;  informaţii  cu  privire  la  maniera  de  abordare  a  persoanelor 
dependente, oferindu-le în acelaşi timp suportul psiho-social necesar depăşirii situaţiilor de criză.

Îngrijirile ce li se vor acorda vor permite beneficiarilor să îşi dezvolte capacitatea maximă din 
punct de vedere fizic, intelectual, emoţional şi :

a) dreptul de a rămâne în propria locuinţă - serviciile integrate de îngrijire la domiciliu sunt 
flexibile,  disponibile,  corespund  preferinţelor  beneficiarilor  astfel  încât  aceştia  rămân  în 
propriile locuinţe cât timp doresc şi cât starea de sănătate le permite; 

b) dreptul de a-şi păstra stilul de viaţă ales -  serviciile integrate de îngrijire la domiciliu 
corespund modului de viaţă şi nevoilor culturale, religioase şi emoţionale ale beneficiarilor.

Activitaţile  pe  care  ne  propunem să le  desfasuram vor  conduce la  îmbunătăţiri  ale  situaţiei 
beneficiarilor direcţi prin:
cresterea confortului fizic si psihic al pacientului într-un mediu familiar lui şi asigurarea integrării 
sociale;
reducerea numărului de persoane care solicită instituţionalizarea în  asezăminte medico   – sociale 
sau în spitale;
acordarea de ingrijiri la domiciliul a pacienţilor cronici (care nu mai fac obiectul internarii in spital) 
si a celor cu probleme sociale; 
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derularea programelor de sprijinire a serviciilor sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  în scopul preluării cazurilor sociale care necesită (re)integrare 
socială prin asigurarea ingrijirii medicale în comunitate;
scaderea absenteismului, cauzat de necesitatea ingrijirii unor astfel de cazuri, de catre membrii activi 
ai familiei beneficiarului; 
dezvoltarea sentimentului de solidaritate;
asigurarea consilierii şi informarii medicale a persoanelor aflate în dificultate.

 Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv, a Legii 
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, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 
completările  ulterioare, propun  spre  aprobare  Consiliului  Local  al  Sectorului  6  Hotărârea privind 
aprobarea  finanţării   din bugetul  local,  în   anul  2010,  pentru  derularea  proiectului „Îngrijiri  socio-
medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din sectorul 6” desfăşurat de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă”. 

DIRECTOR GENERAL
MARIUS LĂCĂTUŞ
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