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HOTĂRÂRE
privind aprobarea subvenţionării  din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti,

 în  anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul social pentru persoane vârstnice
 din Sectorul 6” al Asociaţiei Umanitare „EquiLibre” 

          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;

Văzând Grila de evaluare semnată de membrii Comisiei de evaluare şi selecţionare a 
asociaţiilor şi fundaţiilor, conform H.C.L.S. 6 nr. 151/16.10.

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Ţinând seama de:

- Prevederile art. 8 şi 12 din Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-  H.G.  nr.  1826/2005  privind  aprobarea  Strategiei  Naţionale  pentru  Dezvoltarea  Serviciilor 
Sociale;
- Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
-  Legea  nr.34/1998  privind  acordarea  unor  subvenţii  asociaţiilor  şi  fundaţiilor  române  cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
- H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr.  34/1998 privind 
acordarea  unor  subvenţii  asociaţiilor  şi  fundaţiilor  române  cu  personalitate  juridică,  care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) şi  
n) 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 subvenţionarea în limita sumei de  538.000 lei de la bugetul local al 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti,  în  anul 2011, a unităţii de asistenţă socială  ,,Centrul 
social  pentru  persoane  vârstnice  din  Sectorul  6”  al  Asociaţiei  Umanitare  EquiLibre,  pentru 
serviciile de asistenţă socială oferite unui număr de 500 de persoane vârstnice domiciliate legal 
pe raza Sectorului 6, conform Anexei, care face 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 cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 
grija Secretarului Sectorului 6.

PREŞEDINTE   DE   ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ
                              pentru legalitate

Danil Tulugea             Secretarul Sectorului 6,

                          Gheorghe Floricică

Nr.: 19
Data: 27.01.2011



                                                               

     

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor  şi  fundaţiilor  române  cu  personalitate  juridică,  care  înfiinţează  unităţi  de 
asistenţă  socială  şi  a  H.G.  nr.  1153/2001 pentru aprobarea normelor  metodologice  la 
Legea nr. 34/1998, Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, precum şi Grila de evaluare semnată de către membrii Comisiei de 
evaluare  şi  selecţionare  a  asociaţiilor  şi  fundaţiilor  conform  H.C.L.S.  6.  nr. 
151/16.10.2008,  se impune subvenţionarea unităţii de asistenţă socială ,,Centrul social 
pentru persoane vârstnice din Sectorul 6”, al Asociaţiei Umanitare EquiLibre.

Serviciile  unităţii  de  asistenţă  socială  se  adresează  persoanelor  vârstnice  prin 
servicii de tipul: evaluarea socială a situaţiei familiale şi  materiale,  identificarea unor 
alternative pentru persoanele care nu-şi pot asigura singure masa de prânz (oferirea unei 
mese  la  cantina  socială  a  fundaţiei),  consiliere,  implicarea  persoanelor  vârstnice  în 
activităţi de club, plimbări, vizite la muzee, etc..

Numărul de persoane vârstnice domiciliate pe raza Sectorului 6 care pot beneficia 
de  serviciile  unităţii  de  asistenţă  socială  este  de  500/lună.  Costul  acestor  servicii 
subvenţionate din bugetul local este în limita sumei de 538.000 lei pentru anul 2011.

Drept pentru care, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 
6 proiectul de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 
al Municipiului Bucureşti, în  anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul social 
pentru  persoane  vârstnice  din  Sectorul  6” al  Asociaţiei   Umanitare „ EquiLibre”, în 
limita sumei de 538.000  lei pentru anul 2011.

 

PRIMAR,

Cristian Constantin Poteraş



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

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea subvenţionării  din bugetul local, în  anul 2011,

a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul social pentru persoane vârstnice
 din Sectorul 6” al Asociaţiei Umanitare „ EquiLibre ” 

Conform  Legii  nr.47/2006  privind  sistemul  naţional  de  asistenţă  socială,  componenta  a 
sistemului de protecţie sociala, sunt prevăzute 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 
sociala  a  persoanelor  vârstnice  şi  H.G.  nr.  1434/2004  privind  atribuţiile  şi  Regulamentul-cadru  de 
organizare şi  funcţionare  a Direcţiei  Generale  de Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului,  prin  care 
obiectul  principal  al  activităţii  de  asistenţă  socială   se  îndeplineşte  prin  intervenţia  statului,  a 
administraţiilor  locale  şi  a  organizaţiilor  societăţii  civile,  asigură  cadrul  legal  necesar  dezvoltării 
parteneriatelor public-private din domeniul protecţiei sociale.

Proiectul ,,Centrul Social pentru persoane vârstnice din sectorul 6”, este realizat în parteneriat cu 
Asociaţia Umanitară „EquiLibre” cu scopul de a asigura continuitatea serviciilor socio-medicale oferite 
persoanelor  în  vârsta  din  sectorul  6.  De  aceste  servicii  beneficiează  persoane  în  vârstă  singure, 
marginalizate, dependente, cu venituri foarte mici. 

La nivelul sectorului 6 există un numar semnificativ de persoane în vârstă ale căror nevoi nu pot  
fi acoperite  de către serviciile  existente în cadrul DGASPC  sector 6. Problema protecţiei  sociale  a 
vârstnicilor  este  deosebit  de complexă,  pentru  această  categorie  de persoane fiind  necesare  servicii 
medicale primare, comunitare, organizate la nivel local şi acordate strict individualizat, în funcţie de 
nevoi. 

Serviciile  de  asistenţă  socială  acordate  cuprind:  -  evaluarea  situaţiei  socio-economice  a 
persoanelor în vârsta din sectorul 6, Bucureşti, identificarea alternativelor pe baza evaluărilor socio-
medicale pentru ca persoanele vârstnice cu/fără handicap singure să rămână la domiciliu; - identificarea 
mai  multor  alternative  pentru persoanele care nu-şi  pot  asigura singure masa la  domiciliu  (oferirea 
mesei  de  prânz  la  cantină,  căutarea  de  donaţii,  etc);  -  consilierea  familiei  pentru  a  putea  menţine 
echilibrul  acesteia  în  momentele  dificile  cauzate  de  dependenţa  persoanei  în  vârstă;  -  consilierea 
persoanelor  vârstnice;  -  implicarea  persoanelor  vârstnice  în  activităţi  de club,  în  plimbari,  vizite  la 
muzee, etc; - plasarea şi coordonarea îngrijitoarelor la domiciliu.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv, a Legii 
17/2000, republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modoficările şi completările 
ulterioare a Legii 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, a prevederilor H.G. 
nr. 1826/2006 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii nr. 
47/2006 privind Sistemul National de Asistenta Sociala, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor 
şi  fundaţiilor  române  cu  personalitate  juridică  care  înfiinţează  şi  administrează  unităţi  de  asistenţă 
socială, propun spre  aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre privind aprobarea 
subvenţionării  din bugetul local, în  anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul social pentru 
persoane vârstnice din Sectorul 6” al  Asociaţiei Umanitare „ EquiLibre ”, în limita sumei de 538.000 
lei pentru anul 2011.

Director General
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