
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 acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului 
„Tu alegi!”, ce va fi desfăşurat în cadrul  comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011

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.G. nr.  1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a 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)  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  derularea  şi  finanţarea din  bugetul  local  al  Sectorului  6  al 
Municipiului Bucureşti,  în cuantum maxim de 18.750 lei din valoarea totală de 33.550 
lei a proiectului „Tu alegi!”, ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 
6 în anul 2011, 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,                                      CONTRASEMNEAZĂ
                              pentru legalitate

Danil Tulugea             Secretarul Sectorului 6,

                          Gheorghe Floricică
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Data: 27.01.2011



                                                                                             

    COD OPERATOR BAZA DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 5122/11537 SI 13327/2007

RAPORT DE SPECIALITATE
privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului „Tu alegi!” ce va fi 

desfăşurat în cadrul  comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011

Proiectul „Tu alegi!” este iniţiat de către Direcţia Protecţia Copilului şi are ca scop  creşterea 
capacităţii comunităţii din sectorul 6 în vederea diminuării fenomenului de violenţă în şcoală.

Necesitatea implementării proiectului este justificată prin faptul că, studiile realizate de diferite 
institutii (de exemplu :SIVECO si ARDOR), relevă faptul că aproximativ 75% dintre elevii înscrişi în 
invăţământul  de  masă  consideră  că  în  şcolile  lor  există  violenţă.  Vorbim aici  de  toate  formele  de 
violenţă :

1. Violenţă între elevi : fizică ( loviri, bătăi  între găştile de cartier, agresiuni asupra celor mici, 
reglare de conturi), verbală (înjurături,etc), emotională (şantaje, teroare,etc) şi sexuale ( hărţuiri, 
admonestări,etc).

2. Violenţa dinspre şi spre profesori : verbală, emotională şi fizică.
3. Violenţa realizată de terţi : găşti de cartier, copii şi tineri care nu învaţă în şcoala respectivă.

De asemnea, practica de peste 10 ani desfaşurată în cadrul Serviciului Delincventa Juvenila si 
Asitenta Copiilor Strazii ne arată că violenţa în şcoală este un fenomen de masă.Fiind vorba de un 
fenomen  in  şcolile  de  masă  considerăm că  doar  replicarea  cursurilor  în  cadrul  liceelor  de  pe  raza 
sectorului 6 va conduce  la rezultate punctuale, cum ar fi : imbunătătăţirea relaţionării între elevii şi 
profesorii de la clasele implicate în proiect.

Adolescenţii care intră la liceu resimt ca pe o perioadă dificilă clasa a IX-a, în contextul în care 
repartiţia la liceu se face conform distribuirii calculatorului şi nu prin opţiune personală iar ei trebuie să 
se adapteze la noile cerinţe şi la un nou colectiv de colegi şi profesori. În acelaşi timp vârsta de 14-15 
ani marchează trecerea la adolescenţă atunci când schimbările şi crizele emoţionale sunt intense iar în 
plan valoric, devin importante deciziile şi alegerile personale care pot avea impact în viaţa lor. Un astfel 
de proiect, în această etapă răspunde unor nevoi reale, confirmate în experienţa de până acum, de 
ghidare, de conştientizare  a unor riscuri privind modul de reacţie sau în cazul unor alegeri personale, de 
formare a unor atitudini proactive şi prosociale. Fiind deja în al 5-lea an de desfăşurare a acestui proiect, 
impactul se răsfrânge asupra unei intregi generaţii de liceu, fiind remarcată implicarea elevilor de-a IX-a 
din anii trecuţi în motivarea noilor echipe sau în realizarea unor materiale de lucru folosite în cadrul 
temelor de la clasă.

Proiectul  de  prevenire  a  violenţei  în  şcoli  „Tu alegi !” a  fost  realizat  într-o  formă  pilot  în 
perioada  martie-iunie  2007,  în  două clase  de a  IX-a din liceeul  Marin Preda  de către  o echipă  de 
formatori a D.G.A.S.P.C. Sector 6. Ulterior proiectul a fost implementat cu succes în cadrul comunităţii 
sector 6 şi pe parcursul anilor 2008-2010 fiind tot mai mult solicitat de către conducătorii unităţilor de  
învâţământ şi de către elevi.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv, Legea 
nr. 272/2004 privind protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare, 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 administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  propun  spre  aprobare  proiectul  de  hotărâre  privind  acordul 
Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului „Tu alegi!” ce va fi desfăşurat în 
cadrul  comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011.



Director General
Marius Lăcătuş

EXPUNERE DE MOTIVE

Având  în  vedere  Raportul  de  specialitate  întocmit  de  Directorul  General  al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în care se susţine 
necesitatea implementării proiectului pentru îmbunătăţirea serviciilor utilizate în munca 
cu copiii şi tinerii delincvenţi, a oferirii unor alternative educative speciale pentru copiii 
cu comportament deviant sau cu risc de a dezvolta un astfel de comportament; ţinând 
seama de faptul că orice intervenţie în lucrul cu aceşti beneficiari  trebuie precedată de 
formarea  unei  alianţe  terapeutice  între  consilierul  adult  şi  copil,  de  faptul  că  se 
preconizează reducerea comportamentului delincvent pentru toţi copiii care vor participa 
în acest experiment de intervenţie colectivă.

În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  272/2004  privind  protecţia  şi 
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi  completările ulterioare şi  cele ale 
Legii nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului „Tu alegi!” 
ce va fi desfăşurat în cadrul  comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011.

PRIMAR,

Cristian Constantin  Poteraş
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