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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 de Îngrijiri
paliative” al Fundaţiei „Sfânta Irina”

           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 privind aprobarea componenţei comisiei de 
evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor şi a grilei de evaluare;

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 modoficările 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 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  111.000 lei din bugetul local  al 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2011, a unităţii de asistenţă socială „Centrul de 
Îngrijiri paliative” al Fundaţiei „Sfânta Irina”, pentru serviciile de asistenţă socială oferite unui 
număr de 6 persoane bolnave de cancer sau leucemie în stadiu terminal, 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.: 25
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  înfiintează  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 Sector 6 şi Grila de evaluare a Comisiei de evaluare şi 
selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, conform Legii 34/1998, din cadrul Consiliului 
Local  Sector  6,   se  impune  subvenţionarea  unităţii  de  asistenţă  socială  ,,Centrul  de 
Îngrijiri Paliative” al Fundaţiei Sfânta Irina.

Unitatea de asistenţă  socială vine  în sprijinul  persoanelor  bolnave de cancer în 
stadiul  terminal  din  comunitatea  Sectorului  6  prin  oferirea  unor  servicii  sociale  cu 
specific medical, psihologic şi material.

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  de 
Îngrijiri paliative”al Fundaţiei „Sfânta Irina”, în limita sumei de 111.000 lei.

 

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 de Îngrijiri paliative”
al Fundaţiei „Sfânta Irina”

Potrivit prevederilor H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare 
si  functionare  a  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului,  republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare, obiectul principal al activităţii de asistenţă socială se îndeplineşte 
prin intervenţia statului, a administraţiilor locale şi a organizaţiilor societăţii civile.

Proiectul ,,Centrul de Îngrijiri Paliative”, este realizat în parteneriat cu Fundaţia „Sfânta Irina” 
cu scopul de a oferi asistenţă medicală şi socială persoanelor aflate în situaţie de marginalizare atât la 
nivel familial cât şi la nivelul comunităţii, prin gravitatea diagnosticului cu prognostic rezervat.

 Persoanele  beneficiare  ale  proiectului  sunt  cazuri  medicale  şi  sociale-persoane  suferind  de 
cancer sau leucemie ce se află într-un stadiu avansat al bolii, care necesită îngrijire medicală specifică,  
adăpost, alimentaţie, consiliere psihologică pentru asigurarea vieţii decente şi, mai ales, pentru evitarea 
marginalizării.

Fundaţia îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu priorităţile naţionale din „Planul Naţional 
Antisărăcie  şi  Promovare  a  Incluziunii  Sociale”,  privind  dezvoltarea  de  servicii  sociale  pentru 
persoanele aflate în dificultate în familie sau comunitate. Serviciile din cadrul Centrului cuprind pachete 
complexe  care  să  vină  în  sprijinul  persoanelor  bolnave  de  cancer  în  stadiul  terminal,  prin  care  să 
dispună de asistenţă medicală, psihologică, socială, şi spirituală în cele mai bune condiţii, indiferent de 
vârstă,  sex,  apartenenţă  socială,  naţională,  religioasă:  -  activităţi  cu  specific  medical,  consultaţii 
medicale efectuate de medicul specialist, realizarea unui control optim al durerii cu tratamente cât mai 
puţin agresive; activităţi de socializare; activităţi cu caracter psiho-social.

Fundaţia Sf.Irina este singura asociaţie care oferă acest tip de servicii sociale în Bucureşti şi în  
judeţele limitrofe. 

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 
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privind aprobarea subvenţionării  din bugetul local, în  anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul 
de Îngrijiri paliative”al Fundaţiei „Sfânta Irina”, în limita sumei de 111.000 lei.

Director General
Marius Lăcătuş
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