
 
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                  PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                      AVIZEAZĂ 
S.T.: 124/26.02.2018                                                                            pentru legalitate 
                                                                                                       Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                                     Demirel Spiridon 
                                                                                            
                                                                                  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului „Liga Tinerilor 

Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6 

 
 

           Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale 
Consiliului Local Sector 6; 

Ţinând seama de: 
- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare a serviciilor 
sociale;  
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,                
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 în cuantum maxim de 56.350 lei din 
bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2018, a proiectului              
„Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 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 ȘEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                              pentru legalitate                            
                                                                                                       Secretarul Sectorului 6, 
 
                  Demirel Spiridon  
 
Nr.:                                                                                     
Data:                                                                                              



 
        

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
Proiectul „Liga tinerilor sportivi” este iniţiat de către Direcţia Protecţia Copilului din 

cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 şi are ca scop realizarea unui demers de integrare socială a copiilor 
şi tinerilor cu comportament deviant sau cu risc de a dezvolta un asemenea comportament. 

Necesitatea implementării proiectului este justificată prin faptul că practicarea activităților 
fizice și a sportului în scopul destinderii și recreerii, promovării sănătății și îmbunătățirii 
performanței, trebuie să fie accesibilă tuturor categoriilor de populație, prin asigurarea 
facilităților corespunzătoare și a programelor de orice fel, precum și prin asigurarea 
instructorilor, organizatorilor, persoanelor calificate. 

Sportul este important pentru socializare în mai multe privinţe. În primul rând, acesta oferă 
practicanților ocazia de a cunoaşte alţi oameni şi de a comunica cu ei, de a-și asuma roluri 
diferite, de a dobândi unele deprinderi sociale, de a accepta atitudini legate de activitatea de zi cu 
zi sau de adaptare la obiectivele unei echipe. 

În al doilea rând, în cazul copilului există un proces de învăţare, de cunoaştere a lumii 
înconjurătoare, de achiziţie de roluri prin intermediul jocului, lucru ce îl ajută pe acesta să 
devină sociabil.  

În al treilea rând, practicarea organizată a sportului facilitează asocierea în vederea 
viitoarelor contacte sociale. 

Nu în ultimul rând, o parte importantă a socializării este reprezentată de dezvoltarea 
personalităţii şi descoperirea identităţii de sine, iar sportul are în acest sens un rol major, fiind un 
factor determinant al autoaprecierii, al creşterii stimei de sine, al diminuării stresului şi chiar a 
creșterii eficienţei în activitate. Lucrul cu copiii şi tinerii care prezintă riscul de a dezvolta un 
comportament deviant a evidenţiat necesitatea aplicării unor metode educative speciale, care să 
le ofere o modalitate de integrare mai uşoară, aflată în concordanţă cu modul lor de viaţă.  

 Cele două programe, de fotbal și șah, oferă un cadru adecvat pentru dobândirea unor 
modele de comunicare, de cooperare, de rezolvare a conflictelor şi pentru preluarea cu uşurinţă a 
unui set de reguli şi principii, ceea ce îi poate ajuta ulterior la învăţarea şi acceptarea normelor 
sociale în general. Toate programele se vor desfășura pe 3 niveluri. În prima etapă vor fi 
identificaţi copiii şi tinerii din grupul ţintă care sunt interesaţi de activităţi sportive.  Al doilea 
nivel constă în monitorizarea situaţiei sociale şi consilierea copiilor şi tinerilor participanţi. 
Astfel, în paralel cu activităţile sportive, se urmăreşte asistarea şi reintegrarea socială a acestora 
pentru a le putea oferi o alternativă la modul lor de viaţă în vederea dobândirii unor 
comportamente dezirabile. Cea de-a treia etapă constă participarea la competiţii. Din experienţa 
de până acum s-a constatat că, pe de o parte, activităţile sportive pot constitui o posibilitate 
pentru a monitoriza situaţia şcolară a acestor copii, iar pe de alta, de a realiza un proces educativ 
nonformal (prin respectarea unor reguli şi a unui program, prin apartenenţa la o echipă etc.). În 
cadrul antrenamentelor este încurajată exprimarea liberă a opiniilor beneficiarilor direcţi cu 
privire la toate subiectele apărute, exprimare asistată de către specialişti, astfel încât orice 
conflict apărut să poată fi aplanat în mod paşnic, iar copiii şi tinerii să experimenteze negocierea 
şi comunicarea asertivă.  

Antrenorii încurajează pe timpul desfăşurării antrenamentelor aprecierile pozitive privind 
performanţele fiecărui participant, acestea fiind realizate în scop constructiv şi având ca 
finalitate creşterea încrederii în proprile lor forțe. 



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. 292/2011 a asistenţei sociale, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti prezentul proiect de hotărâre. 

 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
GABRIELA SCHMUTZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

 
Prin Raportul de specialitate întocmit de către Directorul General al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se susţine 

derularea şi finanţarea în cuantum maxim de 56.350 lei din bugetul local al 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2018, a proiectului „Liga Tinerilor 

Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6.  

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, propun spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local Sector 6, prezentul proiect de hotărâre.  

 

 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


