MUNICIPIUL BUCUREŞTI
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti, în anul 2011, pentru derularea proiectului „Apartament
social pentru fete” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sprijinirea Integrării Sociale”
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.C.G.M.B. nr. 65/27.02.2009 privind acordul Consiliului General al Municipiului
Bucureşti privind cooperarea între Consiliul Local Sector 6, prin Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Asociaţia „Sprijinirea Integrării
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. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit.
d), n) şi q) 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 derularea şi finanţarea, în limita sumei de 100.000 lei, din
bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a proiectului
„Apartament social pentru fete” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sprijinirea Integrării Sociale”, pentru
serviciile de asistenţă socială oferite unui număr de 5 tinere domiciliate legal pe raza
Sectorului 6, în conformitate cu Anexa, 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,
Danil Tulugea

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică
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EXPUNERE DE MOTIVE

Ţinând seama de faptul că reintegrarea socială a copiilor instituţionalizaţi, în
contextul socio-economic actual, este un deziderat asumat în strategiile naţionale de
dezvoltare a serviciilor de asistenţă socială ale României, iar serviciile uzuale existente
prin structura administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6, nu dispun până în prezent de programe alternative de asistare.
Luând în considerare Raportul de Specialitate întocmit de Directorul General al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în care se susţine
necesitatea creării unor servicii alternative acordate tinerilor care părăsesc centrele de
plasament, prin care aceştia să înveţe a se raporta la realitatea socială.
Având în vedere că activităţile specifice derulate în cadrul proiectului sunt de
natură să consolideze capacitatea de viaţă autonomă a beneficiarilor proveniţi din
serviciile rezidenţiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
De asemenea, ţinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, în care
prevalează principiul interesului superior al copilului în acordarea serviciilor de asistenţă
socială, consider oportună aprobarea finanţării proiectului „Apartament social pentru
fete”, în conformitate cu documentaţia anexată la proiectul de hotarâre al Consiliului
Local Sector 6 şi propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Sectorului 6
proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, pentru derularea proiectului
„Apartament social pentru fete” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „Sprijinirea Integrării Sociale”, în limita
sumei de 100.000 lei pentru anul 2011.
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local, în anul 2011,
pentru derularea proiectului „ Apartament social pentru fete” desfăşurat de Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia „ Sprijinirea Integrării Sociale ”
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 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 mentionat, coroborat, cu dispoziţiile 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 ,,Apartament social pentru fete”, este realizat în parteneriat cu Asociaţia
„Sprijinirea Integrării sociale” cu scopul de a dezvolta un serviciu rezidenţial de formare a deprinderilor
de viaţă independentă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie şi/sau tinerii fără adăpost şi de a
oferi o alternativă de calitate la potenţiala marginalizare a tinerilor de peste 18 ani pentru care nu se
poate lua o masură de protecţie specială în sistemul de stat, alternativă la instituţionalizarea de lungă
durată.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 este responsabilă de
reintegrarea socială a copiilor institutionalizaţi care, în contextul socio-economic actual, este un
deziderat asumat în strategiile naţionale de dezvoltare a serviciilor de asistenţă socială ale României, iar
serviciile uzuale existente prin structura administrativă a D.G.A.S.P.C. sector 6, nu dispun de alte
programe alternative de asistare. Utilitatea unui serviciu care să vizeze dobândirea de către tinerii
defavorizaţi a unor deprinderi de viaţă independentă, este evidentă şi este susţinută de personalul din
sistemul de protecţie, de profesioniştii din din sistemul privat şi de lucrătorii ASIS care dupa o
experienţă de lucru de peste 15 ani cu această categorie de beneficiari identifică caracteristicile nevoilor
de integrare ale acestui grup ţintă: lipsa unor cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi de bază care să asigure
desfăşurarea unei vieţi autonome conform normelor sociale dezirabile, lipsa unui sistem de relaţii
interpersonale care să permită şi să grăbească integrarea socială stabilă şi deplină.
Drept pentru care, conform prevederilor H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei
Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de
asistenţă socială, a O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare
şi a Legii nr. 272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi
completările ulterioare propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre
privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local, în anul 2011, a proiectului „Apartament
social pentru fete” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în
parteneriat cu Asociaţia „Sprijinirea Integrării Sociale ”, în limita sumei de 100.000 lei pentru anul
2011.
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