
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a 

Consiliului Local Sector 3 în vederea înfiinţării unei societăţi de interes local cu răspundere
limitată având ca scop principal . 

prestarea activităţilor de asistenţă medicală

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă extraordinară, azi 14.01.2020

Având în vedere:
-  Referat de aprobare nr........-.  .Ş O S ^ ţ..... /CP/10.01.2019 al Primarului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr. 2117/09.01.2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 3;
-  Adresa nr. 2118/09.01.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 3 înregistrată cu nr. 8645/CP/l0.01.2020;
în  conformitate cu prevederile:

-  Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;
-  Capitolului III din OUG nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, 

cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare:

-  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
-  Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor;
Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu 
sindicatele, ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum şi relaţii cu mass-media; 
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit. i) şi alin. (3) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a 
Consiliului Local Sector 3 în vederea înfiinţării unei societăţi de interes local cu răspundere limitată 
având ca scop principal prestarea activităţilor de asistenţă medicală.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern - Compartimentul Guvemanţă 
Corporativă şi Direcţia Juridică, şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector
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a proiectului de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea înfiinţării unei societăţi de 

interes local cu răspundere limitată având ca scop principal 
prestarea activităţilor de asistenţă medicală

Autorităţile publice ale Sectorului 3, respectiv Consiliul Local trebuie să asigure condiţiile 
necesare pentru servicii publice de calitate în domenii care includ şi sănătatea.

în urma analizării activităţilor specifice desfăşurate de către Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 prin cele două direcţii de specialitate -  Protecţie Socială şi 
Protecţia Copilului -  s-a constatat necesitatea includerii unor servicii medicale complementare 
celor acordate în prezent în structura instituţiei cât şi centrele subordonate instituţiei şi pe raza 
sectorului 3.

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2117/09.01.2020 al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, pentru iniţierea unui proiect de hotărâre prin 
care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă pentru 
înfiinţarea unei societăţi de interes local cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea 
serviciilor de asistenţă medicală, respectiv:

>  asistenţa medicală generală ( cod caen 8621}
>  asistenţa medicală spitalicească (cod caen 8610)
>  asistenţa medicală specializată ( cod caen 8622)
>  asistenţa medicală stomatologică ( cod caen 8623)
>  alte activităţi referitoare la sănătatea umană ( cod caen 8690),

precum şi existenţa unei structuri specializate, cunoscută la nivelul comunităţii Sectorului 3, 
care să ofere în aceeaşi locaţie toate serviciile enumerate mai sus, fapt care ar permite accesul 
facil al cetăţenilor din categorii defavorizate la servicii medicale, iar pe de altă parte ar veni în 
sprijinul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, prin obţinerea 
documentelor medicale necesare instrumentării mai rapide a cazurilor, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre pe care îl supun analizei şi aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate Uc Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii- Europene 2010/079 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile 
prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, prinlr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

http://www.primarie3.r0
mailto:cabinetprimar@primarie3.r0
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Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea înfiinţării 
unei societăţi de interes local cu răspundere limitată având ca scop principal 

prestarea activităţilor de asistenţă medicală

în urma analizării activităţilor specifice desfăşurate de către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 prin cele două direcţii de specialitate -  
Protecţie Socială şi Protecţia Copilului -  s-a constatat necesitatea identificării unor 
servicii medicale complementare celor acordate în prezent în structura instituţiei cât şi 
centrele subordonate instituţiei şi pe raza sectorului 3.

Existenţa unei structuri specializate ar veni în sprijinul cetăţenilor comunităţii 
sectorului 3 şi a specialiştilor care oferă servicii persoanelor aflate în situaţii de 
risc/dificultate prin:

• îngrijire socio-medicală la domiciliul persoanelor vârstnice în vederea menţinerii 
acestora în familie şi a prevenirii instituţionalizării

• efectuarea în regim de urgenţă a demersurilor şi analizelor medicale necesare 
admiterii în colectivitate pentru persoanele fără adăpost asigurate/neasigurate 
medical, precum şi pentru copiii pentru care se impune dispunerea măsurii de 
plasament în regim de urgenţă la un asistent matemal/serviciu rezidenţial

• asigurarea de servicii/intervenţii medicale în regim ambulatoriu pentru persoanele 
nedeplasabile/greu deplasabile aflate în evidenţa instituţiei

• asigurarea de servicii/intervenţii medicale, evaluări medicale de specialitate, 
eliberare adeverinţe de sănătate persoanelor aflate în situaţii de criză ca urmare a 
calamităţilor (incendiu, inundaţii etc) care din motive independente de voinţa lor 
nu pot accesa serviciile medicale (lipsa act identiate, cârd sănătate, etc)

• asigurarea de servicii/intervenţii medicale în regim ambulatoriu victimelor 
violenţei în familie, beneficiare ale Adăpostului destinat acestora, aflat în 
structura Direcţiei

• evaluări medicale de specialitate necesare depunerii dosarelor de încadrare în grad 
de handicap pentru copii şi adulţi



•  acordarea de servicii medicale copiilor şi persoanelor adulte/vârstnice aflate în 
centrele rezidenţiale din subordinea DGASPC S3

• acordarea de servicii medicale copiilor şi familiilor aflate în evidenţa instituţiei 
prin programele derulate în vederea prevenirii abandonului/instituţionalizării

Existenţa unei structuri specializate, cunoscută la nivelul comunităţii sectorului 3, 
care să ofere în aceeaşi locaţie toate serviciile enumerate mai sus, ar permite accesul 
facil al cetăţenilor din categorii defavorizate la servicii medicale, iar pe de altă parte ar 
veni în sprijinul instituţiei noastre prin obţinerea documentelor medicale necesare 
instrumentării mai rapide a cazurilor.

Având în vedere cele menţionate anterior, propunem identificarea unei 
modalităţi de furnizare a serviciilor medicale necesare persoanelor provenite din 
grupuri vulnerabile.

în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, asistenţa medicală se asigură prin cabinete medicale, 
ambulatorii ale medicilor de familie şi alte specialităţi, centre de diagnostic şi tratament, 
centre medicale,(...) şi alte unităţi publice şi private.

Autorităţile publice ale sectorului 3, respectiv consiliul local trebuie să asigure 
condiţiile necesare pentru servicii publice de calitate în domenii care include şi sănătatea.

Propunem înfiinţarea unei societăţi de interes local pentru organizarea, 
funcţionarea şi furnizarea de servicii publice de asistenţă medicală, în temeiul 
dispoziţiilor art. 166 alin. 2 lit. i şi art. 166 alin. 3 din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu împuternicirea prealabilă a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, precum şi cu prevederile OUG 109/2011 privind guvemanţa corporativă a 
întreprinderilor publice. In acest sens, este nevoie de imputemicirea prealabilă a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Societatea care va fi înfiinţată va desfăşura următoarele activităţi: asistenţa 
medicală generală ( cod caen 8621), asistenţa medicală spitalicească (cod caen 8610), 
asistenţa medicală specializată ( cod caen 8622), asistenţa medicală stomatologică ( cod 
caen 8623) şi alte activităţi referitoare la sănătatea umană ( cod caen 8690).

Pentru aceste motive, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre prin care se 
solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a 
Consiliului Local Sector 3 în vederea înfiinţării unei societăţi de interes local cu 
răspundere limitată având ca scop principal prestarea activităţilor de asistenţă medicală.

Director General DGASPC Sector 3,



Ic  atenţia: dnci Director General -  Mihaela Ungureami 
Spre ştiinţă: dlui Director Execsitiv Direcţia Juridică - Vasiîe Dobranici

în urma analizării activităţilor specifice desfăşurate de către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 prin cele două direcţii de specialitate -  
Protecţie Socială şi Protecţia Copilului -  s-a constatat necesitatea identificării unor 
servicii medicale complementare celor acordate în prezent în structura instituţiei cât 
centrele subordonate instituţiei şi pe raza sectorului 3.

Existenţa unei structuri specializate ar veni în sprijinul cetăţenilor comunităţii sectorului 
3 şi a specialiştilor care oferă servicii persoanelor aflate în situaţii de risc/dificultate prin:

° îngrijire socio-medicală la domiciliu persoanelor vârstnice în vederea menţinerii 
acestora în familie şi a prevenirii instituţionalizării

° efectuarea în regim de urgenţă a demersurilor şi analizelor medicale necesare 
admiterii în colectivitate pentru persoanele fără adăpost asigurate/neasigurate 
medical, precum şi pentru copiii pentru care se impune dispunerea măsurii de 
plasament în regim de urgenţă la un asistent matemal/serviciu rezidenţial

• asigurarea de servicii/intervenţii medicale în regim ambulatoriu pentru persoanele 
nedeplasabile/greu deplasabile aflate în evidenţa instituţiei

° asigurarea de servicii/intervenţii medicale, evaluări medicale de specialitate, 
eliberare adeverinţe de sănătate persoanelor aflate în situaţii de criză ca urmare a 
calamităţilor (incendiu, inundaţii etc) care din motive independente de voinţa lor 
nu pot accesa serviciile medicale (lipsa act identiate, cârd sănătate etc)

• asigurarea de servicii/intervenţii medicale în regim ambulatoriu victimelor 
violenţei în familie, beneficiare ale Adăpostului destinat acestora, aflat în 
structura Direcţiei

° evaluări medicale de specialitate necesare depunerii dosarelor de încadrare în grad 
de handicap pentru copii şi adulţi

* acordarea de servicii medicale copiilor şi persoanelor adulte/vârstnice aflate în 
centrele rezidenţiale din subordinea DGASPC S3 •

• acordarea de servicii medicale copiilor şi familiilor aflate în evidenţa instituţiei 
prin programele derulate în vederea prevenirii abandonului/instituţionalizării



Existenţa unei structuri specializate, cunoscută la nivelul comunităţii sectorului 3, care să 
ofere în aceeaşi locaţie toate serviciile enumerate mai sus, ar permite accesul facil al 
cetăţenilor din categorii defavorizate la servicii medicale, iar pe de altă parte ar veni în 
sprijinul instituţiei noastre prin obţinerea documentelor medicale necesare instrumentării 
mai rapide a cazurilor.

Având în vedere cele menţionate anterior, propunem identificarea unei modalităţi 
de furnizare a serviciilor medicale necesare persoanelor provenite din grupuri 
vulnerabile.

Director Executiv DPC, 
Alexandru Păscălin

Director executiv BPS, 
Daniela Corlan
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Stim ate D om nule Primar,

în conformitate cu prevederile Legii adm inistraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm ataşat Raportul de 
specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, în 
vederea aprobării la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea 
înfiinţării unei societăţi de interes local cu răspundere limitată având ca scop principal 
prestarea activităţilor de asistenţă medicală.

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat,

DIRECTOR G 
MIHAELA
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mailto:0ffice@dgaspc3.ro

