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 subvenţionării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială Centrul Comunitar
„Generaţii” al Fundaţiei Principesa Margareta a României
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 rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Văzând Grila de evaluare semnată de membrii Comisiei de evaluare şi selecţionare a
asociaţiilor şi fundaţiilor, conform H.C.L. Sector 6 nr. 151/16.10.2008;
Ţinând seama de:
-Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Prevederile art. 8 şi 12 din Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
-H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor
Sociale;
-Legea nr. 47/2006 privind Sistemul National 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 24.000 lei din bugetul local al
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială Centrul
Comunitar „Generaţii” al Fundaţiei Principesa Margareta a României, pentru serviciile de
asistenţă socială oferite unui număr de 100 de persoane marginalizate social, 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 hotărari.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin
grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Danil Tulugea
Nr.: 24
Data: 27.01.2011

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

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, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului şi Grila de evaluare a Comisiei de evaluare şi selecţionare a
asociaţiilor şi fundaţiilor din cadrul Consiliului Local Sector 6, conform Legii nr.
34/1998, se impune subvenţionarea unităţii de asistenţă socială Centrul Comunitar
„Generaţii”, pentru acordarea serviciilor de asistenţă socială realizate în parteneriat cu
Fundaţia Principesa Margareta a României.
Serviciile sociale oferite în prezent prin Centrul Comunitar Generaţii sunt:
 program de prevenire a abandonului şcolar, marginalizării şi delincvenţei juvenile
pentru un număr de 40 de copii;
 program de reintegrare socio-profesională a tinerilor proveniţi din medii
defavorizate pentru un numar de 10 de tineri;
 program de reinserţie socială a persoanelor de vârsta a III-a pentru un număr de 50 de
persoane;
 consiliere şi orientare socio-profesională;
 consiliere socio-psihologică;
 consiliere juridică;
 consiliere parentală.
Drept pentru care, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Sectorului
6 proiectul de hotărâre privind privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială Centrul
Comunitar „Generaţii” al Fundaţiei Principesa Margareta a României, în limita sumei de
24.000 lei.

PRIMAR,
Cristian Constantin Poteraş
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea subvenţionării din bugetul local, în anul 2011,
a unităţii de asistenţă socială Centrul Comunitar „Generaţii”
al Fundaţiei Principesa Margareta a României
Conform Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, componentă a sistemului
de protecţie socială, sunt prevăzute o serie de măsuri prin care adminisţratia 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. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, ale Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială 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, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, 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.
Astfel, proiectul Centrul Comunitar „Generaţii” demarat în anul 2007, este realizat în parteneriat cu
Fundaţia Principesa Margareta a României cu scopul de a oferi servicii de tip centru de zi unui numar
de 50 de copii proveniti din familii defavorizate, unui numar de 15 de tineri din medii defavorizate
(familii defavorizate, orfani, abandonati) si unui numar de 70 de varstnici singuri si saraci care vin cu
regularitate sa beneficieze de serviciile centrului. Specificul centrului este abordarea intergeneraţională
în care copiii, tinerii, batrânii îşi pun împreună resursele şi potenţialul pentru a contribui la rezolvarea
problemelor lor, beneficiind de servicii sociale integrate din partea Fundaţiei. Astfel, pe de o parte
acoperă nevoile de bază (hrana, îmbrăcăminte) ale beneficiarilor, iar pe de alta parte oferă servicii ce
constau în activitaţi educaţionale şi de prevenire a abandonului şcolar, de dezvoltare personala pentru
copiii si tineri, posibilităţi de socializare şi recăpătarea sentimentului de utilitate pentru persoanele de
vârsta a III-a.
Centrul Comunitar „Generaţii”, situat în incinta Grupului Şcolar de Arte şi Meserii „Spiru Haret”
din Bucuresti, sectorul 6, vine în întampinarea nevoilor vârstnicilor, tinerilor, copiilor şi familiilor
acestora – într-o abordare ,, intergenerationala”, noua şi unica în România. Centrul aduce laolalta
persoane aparţinand mai multor generatii şi creeaza cadrul în care vârstnicii, tinerii, copiii socializeaza,
învaţă lucruri noi, se ajuta reciproc şi primesc sprijin din partea Fundaţiei Principesa Margareta a
României într-o maniera integrată care să rasunda nevoilor lor primare şi de dezvoltare.
Serviciile sociale oferite în prezent prin Centrul Comunitar Generaţii sunt:
 program de prevenire a abandonului şcolar, marginalizării şi delincvenţei juvenile pentru un număr de
40 de copii ;
 program de reintegrare socio-profesională a tinerilor proveniţi din medii defavorizate pentru un număr
de 10 tineri ;
 program de reinserţie socială a persoanelor de vârsta a III-a pentru un număr de 50 de persoane;
 consiliere şi orientare socio-profesională;
 consiliere socio-psihologică;
 consiliere juridică;
 consiliere parentală;

Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv, a Legii
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările
ulterioare, 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
Comunitar „Generaţii” al Fundaţiei Principesa Margareta a României, în limita sumei de 24.000 lei.
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