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 Ştatelor 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;
- H.G. nr. 1434/2004, art. 4, privind atribuţiile şi Regulamentul - Cadru de Organizare şi
Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă 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.G. nr. 329/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţilor în domeniul adopţiei;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Ştatele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexelor nr. 1-5, 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 Sector 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioana Mihaela Neacşu

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

Nr.: 126
Data: 17.06.2010

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Organigramei şi a ştatului 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.
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.
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.
Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a ştatului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.

PRIMAR
Constantin Cristian Poteraş
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Organigramei şi a ştatutlui 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.
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 după cum urmează:
I. DIRECŢIA PROTECŢIA COPILULUI
1. Comasarea Serviciului Management de Caz (1+20) cu Serviciul Monitorizare (1+8) prin
înfiinţarea Serviciului Management de Caz şi Monitorizare (1+19).
Modificarea are la bază ideea unei mai eficiente distribuiri a resurselor umane in condiţiile
păstrării intacte a condiţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor avute anterior de cele 2 servicii. În plus,
prin această schimbare se facilitează accesul managerilor de caz la baza de date CMTIS, utilizarea cu
prioritate de către aceştia a informaţiilor cu privire la serviciile existente la nivel local pentru rezolvarea
promptă a problemelor beneficiarilor. Totodată este sprijinită monitorizarea si actualizarea permanentă
a informaţiilor despre copil si familie deţinute la nivelul managementului de caz. Implementarea mai
eficientă a managementului de caz se va realiza cu siguranţă prin crearea unei baze de date unitare cu
privire la copii şi la familiile acestora.
2. Reorganizarea Serviciului Adopţii în Birou Adopţii şi Postadopţii şi trecerea structurii
acestuia în subordinea directă a Directorului General
Modificarea este justificată de necesitatea unei mai bune organizări a reprezentării în instanţă a
D.G.A.S.P.C. sector 6 în toate cauzele care au ca obiect cereri ce intră sub incidenţa Legii 273/2004,
privind regimul juridic al adopţiei precum şi în toate celelalte cauze pentru care s-a stabilit ca finalitate a
planului individualizat de protecţie, adopţia internă. Totodată trecerea problematicii adopţiei în
subordonarea directă a directorului general al D.G.A.S.P.C. va duce la o implementare mai adecvată a
principiului celerităţii în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei. În plus, s-a ţinut
cont de faptul că activitatea decizională în materia derulării etapelor/formalităţilor administrative pe
care le presupune procedura adopţiei aparţine potrivit legii, conducerii instituţiei.

3. Desfiinţarea Centrului de Plasament Orhideea
Centrul de Plasament Orhideea a fost închis ca urmare a punerii în aplicare a proiectului
„Complexului de servicii pentru protecţia copilului –apartamente sociale de tip familial” în cadrul
programului de interes naţional „Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi
înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi apartamente” în valoare de 1.800.000 ron, având ca autoritate
finanţatoare Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei si a Drepturilor Copilului. Prin acest proiect
D.G.A.S.P.C. sector 6 se obliga să desfiinţeze în cursul anului 2009 Centrul de Plasament Orhideea ca
centru de plasament de tip vechi.
4. Este pus în funcţiune „Complexul de Apartamente Sociale” format din 5 apartamente
situate la următoarele adrese: Apartamentul nr. 1: str. Vistiernicul Stavrinos nr. 21, bl. 53, sc. A,
et. 1, ap. 3, sector 6; Apartamentul nr. 2: str: Bdul Ghencea nr. 34, bl. C65, et. 4, ap. 47, sector 6;
Apartament nr.3: str. Aleea Moinesti nr. 3, patrer,apartament 61, sector 6; Apartament nr.4 : str.
Cetatea de Balta nr. 112-114, bl. 7, sc. E, ap. 45 sector 6; Apartament nr. 5 str: Cetatea de Balta
nr. 131, bl. 1, sc. B, ap. 12, parter, sector 6.
“Complexul de Apartamente Sociale” se înfiinţează ca urmare a punerii în aplicare a proiectului
„Complexului de servicii pentru protecţia copilului –apartamente sociale de tip familial” în cadrul
programului de interes naţional „Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi
înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi apartamente” în valoare de 1.800.000 ron, având ca autoritate
finanţatoare Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei si a Drepturilor Copilului.
5. Se înfiinţează Centrul Social Multifuncţional Orhideea.
În locul Centrului de Plasament Orhideea se va înfiinţa un Centru Social Multifuncţional pentru
copii şcolari şi preşcolari din comunitatea cartierului Crangaşi-Giulesti beneficiari ai serviciilor de
asistenţă socială.
II. DIRECŢIA PROTECŢIE SOCIALĂ
Pe fondul luării unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistem bugetar, se propune
reorganizarea activităţii Direcţiei Protecţie Socială, după cum urmează:
Avand în vedere numărul foarte mare de persoane cu handicap – 11.164 de copii şi adulţi – aflat
în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, pentru care se asigură
dreptul la asistenţă socială, conform legislaţiei în vigoare, facilităţilor şi prestaţiilor sociale cuvenite
persoanelor cu handicap, conform certificatului de încadrare în grad de handicap, cât şi o bază de date
unitară şi permanent actualizată, referitoare la acestă categorie de persoane, se propune comasarea
Serviciului Prestaţii Sociale şi Facilităţi pentru Persoane cu Handicap aflat în subordinea Direcţiei
Protecţie Socială cu Serviciul Sisteme Informatice aflat în subordinea Direcţiei Economice şi înfiinţarea
unui serviciu nou cu denumirea Serviciul Prestaţii Sociale şi Facilităţi, aflat în subordinea Direcţiei
Protecţie Socială.
Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind
aprobarea Organigramei şi a ştatului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6.
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