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HOTĂRÂRE
privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „La teatrale cu 

matale!” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6

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  raportul  Comisiilor  de specialitate  ale  Consiliului  Local  al 
Sectorului 6;

În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2006 privind aprobarea Strategiei Naţionale 
pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de 
asistenţă  socială,  a  Legii  nr.  272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor 
copilului,  a  O.G. nr.  68/2003 privind serviciile  sociale,  cu modificările  şi  completările 
ulterioare,  cât  şi  a  Legii  nr.  350/2005  privind  regimul  finanţărilor  nerambursabile  din 
fonduri publice alocate pentru acitivităţi nonprofit de interes general, precum şi a Legii nr. 
350/2006, Legea tinerilor;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 2 lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin. 2 lit. d) şi 
n)  şi  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu 
modificările şi completăile ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă derularea proiectului “La teatrale cu matale!” ce va fi desfăşurat în 
cadrul comunităţii locale a 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,  conform 
competenţelor legale. 

Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului Sector 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                        pentru legalitate 
   George Claudiu Angliţoiu                                                   Secretarul Sectorului 6

 
         Gheorghe Floricică
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EXPUNERE DE MOTIVE

privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „La teatrale cu matale!” ce va fi  
desfă urat în cadrul  comunită ii locale din sectorul 6ș ț

Ținând seama de faptul că ameliorarea fenomenului de delincven ă juvenilă, în contextul socio-ț

economic actual, este un deziderat asumat în strategiile na ionale de dezvoltare a serviciilor de asisten ăț ț  

socială ale României, iar serviciile uzuale existente prin structura administrativă a Direc iei Generale deț  

Asisten ă  Socială  i  Protec ia  Copilului  Sector  6,  nu  dispun  pț ș ț ână  în  prezent  de  programe  adaptate 

nevoilor beneficiarilor.

Luând în considerare Raportul de Specialitate întocmit de Directorul General al Direc iei Generaleț  

de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Sector 6, în care se sus ine necesitatea creării unor serviciiț ș ț ț  

alternative  acordate  copilului  delincvent  prin  care acesta  să  înve e  modalită i  de comunicare  asertiveț ț  

precum i noi modalită i de dezvoltare personală. ș ț

Având în vedere că una din cauzele comportamentului delincvent la copii se regăse te în lipsaș  

unei supravegheri i orientări parentale adaptată nevoilor specifice vș ârstei i caracterului copilului, lipsaș  

de  ocupare  a  timpului  liber  în  afara  riscului  de  asociere  cu  grupuri  periculoase  pentru  dezvoltarea 

dezirabilă din punct de vedere social;

De  asemenea,  inț ând  seama  de  prevederile  Legii  272/2004  privind  protec ia  i  promovareaț ș  

drepturilor copilului în care prevalează principiul interesului superior al copilului în acordarea serviciilor 

de  asisten ă  socială,  ț supun  spre  dezbatere  şi  aprobare  Consiliului  Local  Sector  6  Hotărârea  privind 

acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „La teatrale cu matale!” ce va fi desfă uratș  

în cadrul  comunită ii locale din sectorul 6.ț

PRIMAR

Constantin Cristian  Poteraș



    COD OPERATOR BAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 5122/11537 ŞI 13327/2007

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului „La teatrale cu matale!” ce va fi  
desfă urat în cadrul  comunită ii locale din sectorul 6, ș ț cu suma de 20.550 lei

Proiectul „La teatrale cu matale!” este iniţiat de către Serviciul Delincven ă Juvenilă i Asisten aț ș ț  
Copiilor Străzii din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 şi are ca scop ca participan ii să devină mai empatici, săț  
găsească  modalită i  de  comunicare  asertivă,  precum  i  noi  abordări  de  dezvoltare  personală.  Deț ș  
asemenea, ace ti tineri se vor găsi în situa ia de a elabora strategii de solu ionare a conflictelor ca urmareș ț ț  
a participării la jocuri care reflectă situa ii din via ă reală.ț ț

Necesitatea  implementării  proiectului  este  justificată  prin  faptul  că  pe  parcursul implicării 
tinerilor i copiilor în programele desfă urate de Serviciul Delincven ă Juvenilă i Asisten a Copiilorș ș ț ș ț  
Străzii din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6, au fost observate câteva caracteristici ale copiilor i tinerilor ceș  
au tendin a de a deveni tineri cu comportament deviant i uneori, chiar delincvent.ț ș

Aceste caracteristici  sunt legate de abilitatile  lor de a comunica,  de a- i gestiona emo iile,  deș ț  
impulsivitate, de incapacitatea de a se gândi la consecin e pe termen lung, înclina ia spre teribilism, oț ț  
rezisten ă la frustrare scazută, rezisten a de-a se coforma fa ă de regulile impuse de adul i, incapacitateaț ț ț ț  
de a solu iona în mod pa nic conflictele datorită abilită ilor scăzute de negociere, precum i asocierea cuț ș ț ș  
grupuri  cu  grad  mare  de  infrac ionalitate,  în  încercarea  de  a- i  ocupa  timpul  liber  i  de  a- i  atingeț ș ș ș  
scopurile (pentru siguran a pe care o conferă grupul, pentru imagine, prestigiu, etc.), etc..ț

Deoarece prevenirea necesită o cantitate mai mică de resurse i servicii, a fost elaborată, pornindș  
de la ideile expuse mai sus, o alternativă de ocupare a timpului liber care să implice activită i desfă urateț ș  
în grup, ocazie cu care tinerii să î i exercite atș ât capacitatea de-a comunica i negocia, cș ât i aceea de-a seș  
pune în locul altei  persoane i de-a găsi solu ii  pornind de la analiza fiecărei  situa ii  i  a posibilelorș ț ț ș  
implica ii.ț  

Proiectul  de prevenire  a  delincven ei  juvenile  ț „La Teatrale cu Matale !” a  fost  realizat  într-o 
formă pilot în 2006 cu copii de diferite vârste, o mare parte a acestora, elevi la coala nr. 168 de către oȘ  
echipă de asisten i sociali i psihologi a D.G.A.S.P.C. sector 6.ț ș

În 2007 proiectul a implicat copii de clasa a VII-a a colii nr. 168 i s-a finalizat printr-o serbareȘ ș  
la care au participat trupe de teatru ale altor licee i coli. Începș ș ând cu anul 2008 proiectul “La Teatrale  
cu Matale !” are în desfă urarea lui două componente:ș

1.Organizarea i sus inerea cursului;ș ț  
2. Organizarea i realizarea Festivalului de Teatru “La teatrale cu matale!”ș
Festivalul este la a doua edi ie, prima a avut loc în iunie 2007, la Teatrul Mic de Comedie i ce-a de-aț ș  

doua edi ie s-a desfă urat pe parcursul unei zile în aceea i lună (luna iunie 2008) la un teatru de prestigiuț ș ș  
din Bucure ti i au fost invitate trupe de teatru din colile generale de pe raza sectorului 6.ș ș ș

Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv, Legea 
nr.272/2004 privind protecţia copilului, 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.215/2001 
privind administraţia publică, republicată, Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, propun spre aprobare Consiliului 
Local al Sectorului 6 Hotărârea privind acordul Consiliului Local sector 6 pentru derularea proiectului 
„La teatrale cu matale!” ce va fi desfă urat în cadrul  comunită ii locale din sectorul 6.ș ț
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