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 documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru
obiectivul de investiţii „Centrul Social Multifuncţional Sfântul Andrei”
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;
Ţinând seama de:
-H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă
Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucureşti
pentru perioada 2011-2018;
- H.C.L. Sector 6 nr. 172/15.12.2011 privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2012 a proiectului
„Centrul Social Multifuncţional Sfântul Andrei”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Parohia Ortodoxă „Sfântul Andrei”;
- H.C.M.B. nr. 243/20.12.2011 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu
privire la cooperarea, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu
Parohia Ortodoxă „Sfântul Andrei”;
- Prevederile art. 2 lit. a) pct. 5. din Anexa 1 la H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 51 alin. (3) lit. c) din
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit. i) teza II 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 documentaţia tehnico-economică - faza Studiu de fezabilitate pentru
obiectivul de investiţii „Centrul Social Multifuncţional Sfântul Andrei”, conform Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, prin
grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai Sorin Dina

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică
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COD OPERATOR BAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 5122/11537 ŞI 13327/2007

RAPORT DE SPECIALITATE
Potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011 asistenţei sociale, această componentă a sistemului de
protecţie socială are la bază 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 dizabilităţi, persoanele vârstnice, precum şi orice alte persoane aflate în nevoie.
Actul normativ sus menţionat, coroborat, cu dispoziţiile H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile
şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, republicată, prin care obiectul principal al activităţii de asistenţă socială se
îndeplineşte prin intervenţia statului, a administraţiilor locale şi a organizaţiilor societăţii civile, ale
Legii nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului şi ale Legii nr. 116/2002
privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, asigură cadrul legal necesar dezvoltării
parteneriatelor publice private din domeniul protecţiei sociale.
SCOPUL PROIECTULUI
Scopul proiectului este acela de a înfiinţa o grădiniţă cu caracter social la nivelul comunităţii
locale şi susţinerea familiilor defavorizate din Sectorul 6 prin acordarea unui ajutor în ceea ce priveşte
integrarea preşcolară a copiilor din aceste familii în scopul prevenirii abandonului timpuriu al şcolii.
Centrul social multifuncţional destinat copiilor preşcolari aflaţi în dificultate şi familiilor acestora va
oferi servicii sociale adecvate pentru această categorie de persoane identificate ca vulnerabile social.
Precizăm că în prezent, la nivelul sectorului 6 numărul mare de familii defavorizate, de copii
aflaţi în dificultate precum şi de copii preşcolari aflaţi în imposibilitatea de a beneficia de educaţie
specifică gradului de dezvoltare impun înfiinţarea unui astfel de complex de servicii cu caracter social.
Centrul va funcţiona într-un spaţiu pus la dispoziţie de către cu Parohia Sf. Andrei în Aleea Parva
nr 1B. D.G.A.S.P.C. Sector 6 va asigura plata utilităţilor necesare desfăşurării activităţii centrului,
echipa de implementare a proiectului conform normelor în vigoare, dotarea şi amenajarea spaţiului
în vedera desfăşurarii de activităţi de educaţie şi îngrijire.
D.G.A.S.P.C. Sector 6 va amenaja şi dota centrul şi va asigura necesarul de personal (1+24).
OBIECTIVELE PROIECTULUI
•
•
•
•

•

Asigurarea de activităţi educaţionale pentru 120 copii cu vârsta cuprinsă între 3 si 6 ani într-un
cadru adecvat;
Acordarea de asistenţă de specialitate în cadrul centrului social multifuncţional pentru 120 de
copii preşcolari în primul an de funcţionare;
Sprijinirea familiilor acestor copii, pe alte paliere decât şcolarizarea, astfel încât să-şi
amelioreze condiţiile de existenţă;
Oferirea de servicii sociale pentru familiile defavorizate din comunitate (informare, consiliere,
consiliere familială, consiliere juridică şi administrativă) în vederea evitării instalării riscului
de abandon şcolar/familial în rândul copiilor marginalizaţi;
Socializarea, învăţarea socială, integrarea şi reintegrarea copiilor proveniţi din familii aflate în
situaţii de criză;

•
•
•
•

•
•
•

Implicarea persoanelor defavorizate în cadrul unor activităţi de ergoterapie şi de petrecere a
timpului liber şi familiarizarea acestora cu anumite servicii sociale;
Prevenirea marginalizării sociale, motivarea părinţilor în scopuri lucrative şi promovarea unei
educaţii adecvate pentru copiii acestora;
Sprijinirea părinţilor aflaţi în dificultate în vederea reintegrării sociale;
Implicarea altor factori (autorităţi, firme private, cetăţeni, O.N.G.-uri) în sprijinirea acestui tip
de centru pilot social multifuncţional, accesibil copiilor şi familiilor în dificultate socioeconomică;
Creşterea accesibilităţii copiilor preşcolari din cadrul familiilor defavorizate la educaţie;
Creşterea gradului de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la necesitatea şi rolul
educaţiei în societate;
Sensibilizarea şi implicarea comunităţii în reducerea cauzelor care generează sărăcia, şomajul
şi instituţionalizarea copiilor;

GRUP ŢINTĂ
Număr de beneficiari estimat pentru 12 luni: 120
- beneficiari direcţi: copii preşcolari aflaţi în dificultate;
- beneficiari indirecţi: familiile defavorizate cu risc crescut de marginalizare socială din
rândul cărora provin copiii preşcolari.
Scenarii propuse (minimum două); -scenariul recomandat de către elaborator; -avantajele
scenariului recomandat:
Există două scenarii de punere în operă a investiţiei posibile din punct de vedere tehnic în
momentul de faţă. Cele două scenarii se refera la optiunile existente referitor la structura de rezistenta
a constructiei.
A. Pastrarea structurii de rezistenta in stadiul actual, fara modificari sau consolidari
Aceasta este solutia minimala de interventie asupra structurii. Se realizeaza lucarile de
compartimentare si de amenajare conform proiectului de arhitectura. Lucrarile de compartimentare si
amenajare nu afecteaza rezistenta si stabilitatea constructiei existente
Avantaje:
-se evita lucrari suplimentare majore pentru protectia elementelor structurale din beton armat.
-pretul considerabil mai mic decat pentru realizarea de consolidari.
-timp redus de executie a lucrarilor
Dezavantaje:
-gradul de risc seismic este RsIII-RsIV, si nu RsIV(corespunzator cladirilor noi proiectate)

B. Realizarea de lucrari suplimentare pentru ridicarea gradului de risc seismic de la RsIII-RsIV la
RSIV (corespunzătoare clădirilor nou construite).
Măsurile propuse sunt următoarele:
- Se realizează lucrările de recompartimentare şi amenajare conform propunerilor din
planurile de arhitectură.
Pentru a scădea deplasările de nivel ale structurii se propun următoarele măsuri:
- Se realizează o cămăşuială din beton armat cu o grosime de minim 10cm pentru to?i
stâlpii.
- Cămăşuiala va avea armătură cu diametrul minim Ř16mm care se va conecta cu
armăturile existente cu cupoane de armătură sudate la colţuri..
- Barele de armătură ale cămă?uielii se va ancora în funda?iile existente cu ancore
chimice.
Lucrările de recompartimentare şi amenajare nu afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiei
existente.

Avantaje:
-constructia va corespunde normelor de grad seismic corespunzatoare cladirilor nou construite
Dezavantaje:
-costuri ridicate
-timp indelungat de executie a lucrarilor
-interventii majore asupra intregii cladiri
Selectare scenariu:
In selectarea scenariului A. Pastrarea structurii de rezistenta in stadiul actual, fara modificari sau
consolidari s-a tinut cont de aspectul realizarii investitiei in conditii optime de timp cu mijloace
financiare limitate. Costurile mai mici sunt un factor de decizie important in selectarea scenariului A.
Un alt factor care a fost luat in considerare este forma de folosinta a cladirii de catre DGASPC, astfel o
interventie de genul celei propuse in scenariul B nu se recomanda in cazul unei cladiri pe care
proprietarul o utilizeaza, si nu o are in proprietate.
c) Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică;
DGASPC Sector 6, institutie ce realizeaza la nivelul sectorului 6 masurile de asistenta sociala,
urmeaza sa realizeze o remodelare a cladirii existente, aflate in proprietatea Bisericii Sf. Andrei, pentru a
obtine spatiile necesare functionarii unui centru social multifunctional.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv,
prevederile art. 2 lit.a) pct. 5. din Anexa 1 la H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 51 alin.(3) lit.c) din
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind
Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 28/2008 privind
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice,
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii, Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti prezentul proiect de hotărâre.

Director General,
Marius Lăcătuş

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin

Raportul de Specialitate întocmit de Directorul General al Direcţiei

Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se susţine aprobarea
documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
investiţii „Centrul Social Multifuncţional Sfântul Andrei”.
Ţinând cont de prevederile art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2), lit.
i) teza II din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului
Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Centrul Social
Multifuncţional Sfântul Andrei”.

PRIMAR,
Cristian Constantin Poteraş

