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HOTĂRÂRE
privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea şi finanţarea proiectului

 „La teatrale cu matale”, 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 10.000 lei a proiectului „La teatrale cu 
matale”,  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

Nr.: 4
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 „La teatrale cu 

matale” ce va fi desfaşurat în cadrul comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011

Proiectul „La teatrale cu matale!” este iniţiat de către Direcţia Protecţia Copilului şi are ca scop 
realizarea  unui  demers  pentru  dezvoltarea  personală  a  copiilor  cu  comportament  delincvent  sau 
predelincvent, beneficiari ai D.G.A.S.P.C. sector 6, prin stimularea abilităţilor artistice. Se urmăreşte ca 
toţi participanţii să devină mai empatici, să găsească modalităţi de comunicare asertivă, precum şi noi 
abordări de dezvoltare personală. De asemenea, aceşti tineri se vor găsi in situaţia de a elabora strategii 
de soluţionare a conflictelor ca urmare a participării la jocuri care reflectă situaţii din viata reală.

Astfel,  deoarece prevenirea necesită o cantitate  mai mică de resurse şi servicii,  am elaborat, 
pornind de la ideile expuse mai sus, o alternativă de ocupare a timpului liber care să implice activitaţi 
desfaşurate în grup, ocazie cu care tinerii să işi exercite atât capacitatea de-a comunica şi negocia, cât şi 
aceea de-a se pune în locul altei persoane şi de-a găsi soluţii pornind de la analiza fiecărei situaţii si a 
posibilelor implicaţii.

Acest  mod de socializare, diferit de cel impus de familie sau şcoală, este mai lejer, regulile sunt 
impuse şi discutate, iar încălcarea unei reguli atrage dupa sine o serie de pedepse, pana la excluderea din 
grup, lucru nedorit de participanţii la grup. 

Un alt punct atins ca urmare a participarii la cursurile de teatru, este faptul ca participantii petrec 
o perioadă mai mare de timp studiind opere literare si încercând a descifra mesajele transmise de autor 
cât şi soluţii ale propriilor probleme transpuse în lectură.

"La  teatrale  cu  matale!"  este  un  proiect  care  are  la  bază  ideea  educaţiei  şi  învăţării  de 
comportamente dezirabile prin metode şi tehnici folosite în arta spectacolului de teatru. Nota inovativă 
a acestui proiect vine din faptul că au fost implicaţi în această formă de educaţie copii cu probleme 
importante de comportament (absenteism şcolar, violenţe cu şi faţă de alţi copii, fuga de acasă etc). 
Pentru a-i determina să participe la procesul de consiliere în vederea îmbunătaţirii comportamentului 
era necesar să dezvoltăm activităţi apropiate vârstei, nevoilor acestora, astfel încât să putem realiza şi 
alianţe psihologice. După aproximativ un an de la iniţierea acestuia, echipa a decis ca în acest proiect 
să fie  implicaţi  şi  copii  din  comunităţi  sărace,  comunităţi  cu  risc  de a conduce  la  comportamente 
deviante. Astfel, acum beneficiază de acest proiect şi copii din şcolile de masă ce prezintă risc.

Proiectul “La Teatrale cu Matale !” are in desfaşurarea lui două componente:
1. Organizarea şi susţinerea cursului. 
2. Organizarea şi realizarea Festivalului de Teatru “La teatrale cu matale!”

Festivalul este la a patra ediţie şi ca de fiecare dată în ultimii 4 ani în jurul datei de 1 iunie ne 
propunem să  organizăm un  concurs  pentru  trupe  de  teatru  formate  din  copii.  La  acest  eveniment 
preconizăm participarea a aproximativ 15 trupe, în total în jur de 150 de copii participanţi. Trupele, în 
marea lor majoritate din şcoli şi licee, vor fi invitate din timp să se înscrie în programul festivalului. În 
cadrul concursului se vor decerna premii din partea unui juriu format din specialişti în domeniul artistic. 



Locaţia festivalului va fi pe scena unui teatru bucureştean, cel mai probabil Teatrul de Comedie cu care 
am avut o colaborare foarte bună la ultimele ediţii.

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 „La teatrale cu matale” ce va fi 
desfaşurat 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 realizării unui demers pentru dezvoltarea personală a 
acestor copii, beneficiari ai D.G.A.S.P.C. Sector 6, prin stimularea abilităţilor artistice, a 
oferirii unui cadru ce face posibilă detaşarea faţă de propriile probleme şi care să suscite 
discuţii  legate de situaţii  similare,  dar  care implică  alte persoane,  situaţie benefică şi 
stimulatoare în găsirea unor soluţii care pot fi aplicate şi în viaţa personală.

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 „La teatrale 
cu matale” ce va fi desfăşurat în cadrul  comunităţii locale din Sectorul 6 în anul 2011.

PRIMAR,

Cristian Constantin  Poteraş
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