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HOTĂRÂRE
privind stabilirea costului mediu lunar/copil protejat în complexul de servicii apartamente de tip 

familial, centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi şi la asistenţii maternali profesionişti din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2011

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 rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Având în vedere:

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a 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.  272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare;
- H.G. nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice 
specializate  pentru  protecţia  copilului,  mamele  protejate  în  centre  maternale,  precum  şi  copiii 
încredinţaţi  sau daţi  în plasament  la asistenţi  maternali  profesionişti,  cu modificările şi completările 
ulterioare;
- Prevederile art. 3 din H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;
-  H.G.  nr.  268/2007  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Legii  nr. 
448/2006  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  persoanelor  cu  handicap,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare;

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  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar/copil protejat în complexul de servicii apartamente de tip 
familial,  centrele  de plasament  pentru copii  cu dizabilităţi  şi  la asistenţii  maternali  profesionişti  din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2011:

● Complexul de servicii apartamente de tip familial – cost total mediu/lună/asistat – 2.621 RON;
● Centre de plasament pentru copii cu dizabilităţi – cost total mediu/lună/asistat – 2.989 RON;
● Copii aflaţi la asistenţii maternali profesionişti – cost total mediu/lună/copil – 2.409 RON.
Art. 2. Se alocă din bugetul local al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2011 suma de 

2.771.520 lei  reprezentând  diferenţa  dintre  costul  necesar  furnizării  serviciilor  sociale  prevăzute  la 
Art. 1 şi nivelul prevăzut de standardul de cost.  

Art. 3. 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.: 27
Data: 10.02.2011



 

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

RAPORT DE SPECIALITATE

Propunerea  de  stabilire  a  costului  mediu  de  îngrijire  a  copiilor  benficiari  ai  sistemului  de 
protecţie  ai  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Sector  6  este  iniţiată  de 
Direcţia Protecţia Copilului şi poate fi  utilizată  în cazul copiilor ai  căror părinţi  domiciliază în altă 
unitate administrativ-teritorială decât sectorul 6, pentru solicitarea decontării costurilor de îngrijire de 
către consiliul local respectiv.

Demersul are la baza prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, cu modificările şi completările ulterioare, în care se stipuleaza că răspunderea pentru creşterea 
şi asigurarea dezvoltării copilului revine în subsidiar colectivităţii locale din care fac parte copilul şi 
familia sa şi urmăreşte încasarea contribuţiei comunităţilor locale din care provin copiii instituţionalizaţi 
pe raza sectorului 6.

Precizăm ca sursele de informaţii folosite la întocmirea prezentului raport au fost: Standardele 
minime  obligatorii  emise  de  Autoritatea  Naţională  pentru  Protecţia  Drepturilor  Copilului,  actele 
normative în vigoare care prevăd bareme valorice pentru anumite categorii de cheltuieli efectuate din 
fonduri publice inclusiv hotărârile Consiliului Local Sector 6 (H.C.L. Sector 6 nr. 121/2007 şi H.C.L. 
Sector 6 nr. 152/2008) care prevăd baremele de cheltuieli pentru copiii plasaţi la asistenţi maternali 
profesionişti şi respectiv creşterea alocaţiei zilnice de hrană pentru centrele de plasament, precum şi 
informaţii  referitoare  la  numărul  de  beneficiari,  structura  de  personal  şi  costurile  efective  ale 
D.G.A.S.P.C. sector 6.

Astfel, costul standard al serviciilor de tip rezidential cuprinde următoarele categorii de 
cheltuieli:

- Cheltuielile cu personalul de îngrijire;
- Cheltuielile cu hrana şi întreţinerea copilului aflat în serviciul de tip rezidenţial;
- Cheltuielile cu evaluarea copilului şi monitorizarea măsurii de protecţie;
- Cheltuielile cu activităţiile de recreere şi socializare ale copilului;
- Cheltuielile cu pregătirea personalului;
- Cheltuielile generale şi administrative.
În cazul centrelor de plasament pentru copiii cu dizabilităţi se adaugă cheltuieli cu serviciile de 

abilitare/reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi.

Referitor la copiii aflaţi în plasament la asistenţii maternali costul standard al serviciului de 
asistenţă maternală cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:

- Cheltuielile cu asistentul maternal;
- Cheltuielile cu hrana şi întreţinerea copilului aflat 
în asistenţă maternală;
- Cheltuielile cu evaluarea copilului şi 
monitorizarea măsurii de protecţie;
- Cheltuielile cu pregătirea continuă, monitorizarea şi 
evaluarea anuală a asistentului maternal;
- Cheltuielile generale şi administrative.
În  urma  acestei  analize,  a  reieşit  cuantumul  costului  mediu  lunar  pentru  copiii  protejaţi  în 

apartamente sociale de tip familial, centre de plasament pentru copiii cu dizabilităţi şi de la asistenţii  
maternali profesionişti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 
6, după cum urmează:



• pentru complexul de servicii apartamente de tip familial – cost total mediu/luna/asistat – 
2.621 RON;

• pentru centre de plasament pentru copii cu dizabilităţi – cost total mediu/ lună/ asistat – 
2.989 RON;

• pentru copii  aflaţi  la  asistenţii  maternali  profesionişti  –  cost  total  mediu/lună/copil  – 
2.409 RON.

Precizăm că sumele menţionate mai sus reprezintă costul real al serviciilor sociale desfăşurate de 
D.G.A.S.P.C. Sector 6 iar  diferenţele  faţă  sumele prevăzute de H.G. nr.  23/2010 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru serviciile sociale sunt suportate de către Consiliul Local sector 6 conform 
articolului 3 din H.G. nr. 23/2010. Diferenţele dintre costurile reale şi costurile prevăzute de către H.G. 
nr. 23/ 2010 sunt următoarele:

● pentru copii plasaţi în apartamentele de tip familial, standardele de cost prevăd suma 
de  17.192  lei/asistat/an,  respectiv  1432  lei/asistat/lună,  iar  diferenţa  suportătă  de 
Consiliul Local Sector 6 este de 1.188 lei/asistatl/lună;
● pentru copii plasaţi în centre de plasament pentru copii cu dizabilităţi, standardele de 
cost prevăd suma de 27.447 lei/asistatl/an, respectiv 2.287 lei/asistat/lună, iar diferenţa 
suportată de Consiliul Local Sector 6 este de 702 lei/asistat/lună;
● pentru copii  plasaţi  la  asistenţii  maternali  profesionişti,  standardele  de cost prevăd 
suma de 20.896 lei/asistat/an, respectiv 1741 lei/asistat/lună, iar diferenţa suportătă de 
Consiliul Local Sector 6 este de 668 lei/asistat/lună.

Prin  urmare  suma  totală  cheltuită  într-un  an  calendaristic  pentru  copiii  plasaţi  în  serviciile 
enumerate mai sus (20 copii în apartamente sociale de tip familial, 200 de copii în centre  de plasament  
pentru copiii cu dizabilităţi şi 100 de copii plasaţi la asistenţi maternali profesionişti) este de 10693440 
lei, iar diferenţa suportată de Consiliul Local Sector 6 faţă de standardele de cost prevăzute de lege este 
de 2771520 lei. 

Ca urmare a celor prezentate mai sus, în temeiul prevederilor Legii nr. 47/2006 privind sistemul 
naţional de asistenţă socială, a Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
cu modificările  şi  completările  ulterioare,  Legii  nr.  326/2003 privind  drepturile  de care beneficiază 
copiii şi tinerii ocrotiţi  de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în 
centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti,  
cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  H.G.  nr.  23/2010  privind  aprobarea  standardelor  de  cost 
pentru serviciile sociale, Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G.  nr. 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobare 
Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL
MARIUS LĂCĂTUŞ



EXPUNERE DE MOTIVE

Ţinând  cont  că  stabilirea  costului  mediu  de  îngrijire  a  copiilor  benficiari  ai 
sistemului de protecţie ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6 poate fi utilizată, în cazul copiilor ai căror părinţi domiciliază în altă unitate  
administrativ-teritorială  decât  Sectorul  6,  pentru  solicitarea  decontării  costurilor  de 
îngrijire de către consiliul local respectiv,

Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Directorul General al 
Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Sector  6,  în  care  se 
apreciază necesitatea stabilirii costului mediu lunar/copil protejat în apartamente sociale 
de tip familial, centre de plasament pentru copii cu dizabilităţi şi la asistenţi maternali 
profesionişti  din cadrul Directiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului 
Sector 6.

De asemenea, ţinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, în care se 
stipulează că răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului revine în 
subsidiar colectivităţii locale din care fac parte copilul şi familia sa consider oportună 
stabilirea costului mediu lunar/copil protejat în apartamente sociale de tip familial, centre 
de plasament pentru copii cu dizabilităţi şi la asistenţi maternali profesionişti din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.

În  conformitate  cu  art.  81  alin.  (2)  lit.  d)  şi  n)  din  Legea  nr.  215/2001  a 
administraţiei  publice  locale  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 
propun  spre  dezbatere  şi  aprobarea  Consiliului  Local  al  Sectorului  6,  proiectul  de 
hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar/copil protejat în complexul de servicii 
apartamente  de  tip  familial,  centrele  de  plasament  pentru  copii  cu  dizabilităţi  şi  la 
asistenţii  maternali  profesionişti  din cadrul  Direcţiei  Generale de Asistenţă  Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2011.

PRIMAR

Cristian Constantin  Poteraş
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