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 modificării Organigramei 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;
- H.G. nr. 1434/2004, art. 4 privind atribuţiile şi Regulamentul - cadru de organizare şi
funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.C.L. Sector 6 nr. 149/2008 privind aprobarea Organigramei şi completarea Ştatului de
funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, modificată de
H.C.L.S. 6 nr. 86/28.04.2009;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1, coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. e) şi n) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei, care face 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 Asistentă Socială si Protecţia
Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile 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
Nr.: 57
Data: 25.03.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea modificării Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu prevederile Legii 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială.
Având în vedere prevederile art. 4 din H.G. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti, au înfiinţat Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului, prin comasarea serviciului public de asistenţă socială şi a serviciului
specializat pentru protecţia copilului în scopul punerii în aplicare a politicilor şi strategiilor de asistenţă
socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în nevoie.
În vederea integrării şi incluziunii sociale a tuturor acestor categorii de persoane autorităţile
publice şi reprezentanţii societăţii civile au obligaţia să promoveze, să respecte şi să garanteze drepturile
persoanelor menţionate, în concordanţă cu prevederile Cartei sociale europene şi cele ale actelor
normative naţionale cu caracter social.
Ţinând cont de această situaţie instituţia noastră consideră a fi oportună modificarea structurii
organizatorice a D.G.A.S.P.C. Sector 6 aprobată prin H.C.L.Sector 6 nr.149/2008 în vederea dezvoltarii
unor servicii alternative celor deja existente.
Ideea principală a modificărilor constă în orientarea strategiei D.G.A.S.P.C. sector 6 către
activitatea de prevenire care să reducă pe termen lung necesitatea intervenţiei in situaţii de criză. Se are
in vedere atât prevenirea abandonului familial sau şcolar pentru cazurile in care suntem sesizaţi cât şi
identificarea timpurie a situaţiilor de risc. Apare şi o noua dimensiune a prevenirii, aceea a programelor
de prevenire adresate comunităţii. E vorba de campanii de informare, de popularizare a serviciilor si
oportunităţilor, consiliere şi cursuri pentru părinţi sau activităţi de petrecerea timpului liber pentru copii.
Reorganizarea creşelor de pe raza sectorului 6 are loc ca urmare a modificării Legii –cadru nr.
263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor care inserează ca atribuţii principale
ale creşelor printre altele consilierea şi sprijinul acordat părinţiilor/reprezentanţilor legali ai copiilor prin
personal angajat specializat, precum şi contribuţia adusă la depistarea precoce a situaţilor de risc care
pot determina separarea copiilor de părinţii săi.
De asemenea considerăm foarte important a preciza că reorganizarea creşelor are loc şi datorită
dorinţei noastre de a accesa fondurilor europene destinate reabilitării, modernizării, dezvoltării şi
echipării infrastructurii serviciilor sociale prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa
prioritară 3, domeniul major de intervenţie 3.2.
Avand în vedere această situaţie toate cele 3 creşe de pe raza sectorului 6 se vor reorganiza în
centre sociale cu destinaţie multifuncţională după cum urmează:
- Creşa “Drumul Taberei” se va denumi Centrul Social Multifuncţional “Pinocchio”
- Creşa Militari se va denumi Centrul Social Multifuncţional “Harap-Alb”
- Creşa nr.13 se va denumi Centrul Social Multifuncţional “Neghiniţă”.
Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei 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 modificării Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu prevederile Legii 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială.
Având în vedere prevederile art. 4 din H.G. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,
Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti, au înfiinţat Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului, prin comasarea serviciului public de asistenţă socială şi a serviciului
specializat pentru protecţia copilului în scopul punerii în aplicare a politicilor şi strategiilor de asistenţă
socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în nevoie.
În vederea integrării şi incluziunii sociale a tuturor acestor categorii de persoane autorităţile
publice şi reprezentanţii societăţii civile au obligaţia să promoveze, să respecte şi să garanteze drepturile
persoanelor menţionate, în concordanţă cu prevederile Cartei sociale europene şi cele ale actelor
normative naţionale cu caracter social.
Ţinând cont de această situaţie instituţia noastră consideră a fi oportună modificarea structurii
organizatorice a D.G.A.S.P.C. Sector 6 aprobată prin H.C.L.Sector 6 nr.149/2008 în vederea dezvoltarii
unor servicii alternative celor deja existente.

Elemente privind o nouă orientare strategică:
În perioada 2005-2009 am asistat la o dinamică importantă atât a fenomenelor sociale în
domeniul protectiei copilului cât si a rolului asumat de D.G.A.S.P.C. în relaţia cu comunitatea.
Remarcăm totodată apariţia unor fenomene noi (problema copiilor cu părinţi plecaţi in străinătate,
creşterea cerşetoriei infantile şi a familiilor fără adăpost care iau locul fenomenului copiilor străzii aflat
in diminuare, creşterea numărului actelor de violenţă în şcoli, incapacitatea multor părinţi de a avea o
bună relaţionare cu proprii copii etc.) sau necesitatea unei noi abordări a unor fenomene mai vechi
(accentul pe calitatea şi diversitatea serviciilor de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi, abordarea
delincvenţei juvenile prin programe de petrecerea a timpului liber adresate copiilor in situaţie de risc,
abordarea unitară a copilului şi a familiei sale etc.). Toate aceste fenomene necesită o modificare a
structurii D.G.A.S.P.C. pentru a face mai bine faţă noilor nevoi semnalate la nivelul comunităţii
(inclusiv de a crea premizele descoperirii sistematice a acestor nevoi), pentru asumarea cu succes a
rolului de coordonator al furnizării serviciilor de asistenţă socială şi pe cel de principal aplicant al
programelor sociale cu finanţare europeană la nivelul sectorului 6.
Ideea principală a modificărilor constă în orientarea strategiei D.G.A.S.P.C. sector 6 către
activitatea de prevenire care să reducă pe termen lung necesitatea intervenţiei in situaţii de criză. Se are
in vedere atât prevenirea abandonului familial sau şcolar pentru cazurile in care suntem sesizaţi cât şi
identificarea timpurie a situațiilor de risc. Apare şi o noua dimensiune a prevenirii, aceea a programelor
de prevenire adresate comunităţii. E vorba de campanii de informare, de popularizare a serviciilor si
oportunităţilor, consiliere şi cursuri pentru părinţi sau activităţi de petrecerea timpului liber pentru copii.
Reorganizarea creșelor de pe raza sectorului 6 are loc ca urmare a modificării Legii –cadru nr.
263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor care inserează ca atribuții principale

ale creșelor printre altele consilierea și sprijinul acordat părințiilor/reprezentanților legali ai copiilor
prin personal angajat specializat, precum și contribuția adusă la depistarea precoce a situaților de risc
care pot determina separarea copiilor de părinții săi.
De asemenea considerăm foarte important a preciza că reorganizarea creșelor are loc și datorită
dorinței noastre de a accesa fondurilor europene destinate reabilitării, modernizării, dezvoltării și
echipării infrastructurii serviciilor sociale prin Programul Operațional Regional 2007-2013, axa
prioritară 3, domeniul major de intervenție 3.2.
Avand în vedere această situație toate cele 3 creșe de pe raza sectorului 6 se vor reorganiza în
centre sociale cu destinație multifuncțională după cum urmează:
- Creșa “Drumul Taberei” se va denumi Centrul Social Multifuncțional “Pinocchio”
- Creșa Militari se va denumi Centrul Social Multifuncțional “Harap-Alb”
- Creșa nr.13 se va denumi Centrul Social Multifuncțional “Neghiniță”.
Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind
aprobarea modificării Organigramei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6.
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