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 specializat pentru copii cu dizabilităţi
profunde” al Fundaţiei „Copii în Dificultate”
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.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 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 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 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 90.000 lei din bugetul local al
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul
specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” al Fundaţiei „Copii în Dificultate”, pentru
serviciile de asistenţă socială oferite unui număr de 5 copii cu dizabilităţi severe domiciliaţi
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,
Danil Tulugea
Nr.: 18
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, ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioare, 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, conform Legii nr.
34/1998 din cadrul Consiliului Local Sector 6, consider oportună subvenţionarea unităţii
de asistenţă socială “Complex de servicii sociale Sf. Margareta - Centrul Specializat
pentru copii cu dizabilităţi profunde al Fundaţiei Copii în Dificultate”.
“Centrul Specializat pentru Copii cu Dizabilităţi Profunde” este un asezamânt de
tip hospice, în regim rezidenţial pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-13 ani, suferind de
boli incurabile atestate medical. Scopul este acela de a îngriji aceşti copii într-un climat
familial şi plin de dragoste.
Ţinând seama că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 nu dispune până în prezent de un serviciu propriu prin intermediul căruia să li se
ofere îngrijiri adaptate categoriei de copii sus-menţionată, pe de o parte, pe de altă parte,
de numărul crescut de cazuri în Sectorul 6 al copiilor cu dizabilităţi profunde, ne
determină să considerăm importantă sprijinirea acestei categorii sociale.
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
specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” al Fundaţiei „Copii în Dificultate”, în
limita sumei de 90.000 lei.
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea subvenţionării din bugetul local,
în anul 2011, a unităţii de asistenţă socială ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” al
Fundaţiei „Copii în Dificultate”
Potrivit prevederilor H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare
și funcționare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, re publicată, 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 specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde”, este realizat în parteneriat
cu Fundaţia „Copii în Dificultate” cu scopul de a oferi servicii sociale cu o abordare multidisciplinară
copiilor cu dizabilităţi severe. Problema protecţiei sociale a copiilor cu dizabilităţi este deosebit de
complexă, iar în materie de îngrijiri, esenţiale sunt serviciile medicale de recuperare de specialitate şi
cele comunitare, organizate la nivel local şi acordate strict individualizat, în funcţie de nevoi.
Situaţia persoanelor asistate cu dizabilităţi severe necesită o abordare multidisciplinară:
medicală, socială, psihologică, spirituală. În plus, în situaţia copiilor cu boli terminale, intervin o serie
de factori care îngreunează intervenţia. Serviciile existente la nivelul autorităţilor şi organizaţiilor
nonguvernamentale nu acoperă toată problematica specifică îngrijirii acestor copii. De obicei intervenţia
este unidisciplinară şi sectorială: fie numai medicală, fie numai socială, dar niciodată multidisciplinară.
Fundaţia „Copii în Dificultate” dezvoltă activităţi care acoperă toate nevoile identificate în urma
evaluărilor complexe ale copiilor, atât cele de ordin medical sau social cât şi cele de ordin psihologic
sau spiritual pentru ameliorarea stării de sănătate.
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. D.G.A.S.P.C. sector 6 nu are centre
specializate pentru îngrijirea copiilor cu dizabilităţi profunde, motiv pentru centrul specializat pentru
copii cu dizabilităţi profunde derulat de fundaţie, este necesar în comunitatea locală.
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 Național de Asistență Socială, 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
specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” al Fundaţiei „Copii în Dificultate”, în limita sumei de
90.000 lei.
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