MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T.: 384/07.06.2017

PROIECT
AVIZEAZǍ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2017 a proiectului „Televiziune online a
Sectorului 6, Şcoala de televiziune” desfăşurat de Centrul Cultural European Sector 6
Văzând Raportul de specialitate al Centrului Cultural European Sector 6 şi
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale
Consiliului Local Sector 6;
Ţinând seama de:
- H.C.G.M.B. nr. 154/19.06.2007 privind împuternicirea acordată Consiliului Local
Sector 6, pentru înfiinţarea instituţiei de cultură de interes local, sub denumirea de
Centrul Cultural European Sector 6;
- H. C. L. Sector 6 nr. 20/16.07.2008 privind înfiinţarea instituţiei publice de cultură, de
interes local sub denumirea de “Centrul Cultural European Sector 6”;
- Art. 4 alin. 2 şi art. 6 alin. 2 din O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, desfăşurarea
activităţii aşezămintelor culturale, actualizată;
- O.M.E.C. nr. 2883/2003 privind aprobarea normelor metodologice privind desfăşurarea
activităţilor specifice aşezămintelor culturale;
- O.M.E.C. nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a aşezămintelor culturale;
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 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 1241072,4 lei din
bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2017, a proiectului
„Televiziune online a Sectorului 6, Şcoala de televiziune” desfăşurat de Centrul Cultural
European Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Centrul Cultural European Sector 6 vor duce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,

Demirel Spiridon

Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Raportul de Specialitate întocmit de către Directorul Centrului Cultural
European Sector 6 se susţine derularea şi finanţarea în cuantum maxim de
1241072,4 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în
anul 2017, a proiectului „Televiziune online a Sectorului 6, Şcoala de televiziune”.
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) 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, supun spre dezbatere şi
aprobare prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

RAPORT DE SPECIALITATE

Centrul Cultural European Sector 6 este o instituţie publică de cultură de inters local, cu
personalitate juridică, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 20/16.07.2008 privind
înfiinţarea instituţiei publice de cultură, de interes local sub denumirea de Centrul Cultural
European Sector 6.
Centrul funcţionează şi se organizează pe baza Legii nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor
culturale, cu modificările şi completările ulterioare.
Centrul Cultural European Sector 6 se organizează în scopul desfăşurării activităţilor
specific domeniilor: cultură, sport şi relaţii cu alte organisme specializate.
Conform O.U.G nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, unul din obiectivele
principale ale Centrului Cultural European Sector 6 este oferirea de produse şi servicii culturale
diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi
de participare a cetăţenilor la viaţa culturală.
Accesul la informaţie şi educaţie reprezintă principalul factor de adaptare şi de evoluţie
al individului şi al comunităţii.
În condiţiile unei evoluţii sociale extrem de rapide şi a unei viteze de informare care se
schimbă pe zi ce trece, oamenii au nevoie de surse de informare şi de sisteme de educaţie, care
să-i ajute să se dezvolte, să se adapteze la societatea în schimbare şi care să le ofere un
fundament pe baza căruia să îşi formeze un echilibru personal. Ne dorim realizarea unui nou
canal de informare adresat cetăţenilor din Sectorul 6. Această sursă de informare este
televiziunea online a Sectorului 6.
Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:
• Formarea prin intermediul programelor educative
• Dezvoltarea spiritului de perfomanţă prin emisiuni concurs
• Informarea cu privire la proiectele de dezvoltare
• Divertisment
• Informarea şi implicarea în activităţi comunitare
• Programe culturale de calitate
• Posibilitatea de a oferi cetăţenilor sectorului cele trei aspecte fundamentale ale unei vieţi
mai bune, informaţie, educaţie, spirit comunitar
• Promovarea cetăţenilor Sectorului 6 ca principali protagonişti ai programelor şi formarea
de prezentatori, editori, reporteri, cameramani din rândul acestora.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local al
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR,
Cosmin Teleaşă

