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PROIECT
AVIZEAZA
pentru legalitate
SECRETAR,
Gheorghe Floricica
HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri structurale
„Educatia pentru situatii de urgenţă în şcolile şi liceele din Sectorul 6”
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 şi Raportul de
specialitate intocmit de Administraţia Scolilor Sector 6;
Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operaţiunilor finanţate prin programele
operaţionale cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Comun Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Finanţelor Publice nr. 712 din 29.01.2009 / 634
din 03.04.2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor 1, 2 şi 3 ale
Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative", O.U.G. nr. 64/2009 privind
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă, Hotărârea Guvernului nr. 457 din 21 aprilie 2008 privind cadrul instituţional de
coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările
ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, Ghidul
Solicitantului – Axa prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului
ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3. „Îmbunătăţirea eficacităţii
organizaţionale”, Operaţiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL,
limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.”;
În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă proiectul „Educaţia pentru situaţii de urgenţă în şcolile şi liceele din
sectorul 6” în cadrul Axei Prioritare 1 – „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului
ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 „Îmbunătăţirea eficacităţii
organizaţionale”, Operaţiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi
străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul priectelor etc” din Programului
Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative" administrat de Ministerul Administaţiei şi
Internelor şi finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor aferente acestuia, respectiv 23.987,40 lei
reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului de 1.199.370,00 lei şi 146.313,30 lei cheltuieli
reprezentând T.V.A., proiect ce va fi desfăşurat conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Consiliul Local se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării
optime a proiectului în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale.
Art.3. Se împuterniceşte Directorul Executiv al Administraţiei Şcolilor Sector 6 pentru
semnarea Declaraţiei de conformitate şi angajament, precum şi a documentelor ce se anexează în
mod obligatoriu la Cererea de Finanţare în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Axa prioritară 1
„Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul
Major de Intervenţie 1.3. „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, Operaţiunea „Module de

pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi
managementul priectelor etc.”;
Art. 4. Directorul Executiv şi serviciile de specialitate ale Administraţiei Şcolilor Sector 6 vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor, prin grija
Secretarului Sector 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică

PRIMARUL SECTORULUI 6

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiectul îşi propune instruirea tinerei generaţii şi conştientizării
funcţionarilor publici şi a cadrelor responsabile din instituţiile de învăţamânt de pe raza
Sectorului 6 coordonată de Administraţia Şcolilor Sector 6 cu privire la intervenţia în
situaţii de urgenţă şi calamităţi.
Pregătind tinerele generaţii să reacţioneze corespunzător în situaţii
neprevăzute de accidentări sau calamitate, se investeşte în pregătirea civică a viitoriilor
cetăţenii, contribuind la creşterea gradului de siguranţă şi să se acţioneze la timp pentru
salvarea vieţii în cazuri de urgenţă, calamităţi naturale, să se cunoască refugiile şi locul
unde se pot adăposti în situaţiile mai sus menţionate.
Educarea şi informarea elevilor în scopul prevenirii şi al autoapărării în cazul
producerii situaţiilor de urgenţă pot fi realizate cu succes de funcţionari şi cadre
didactice bine pregătite, capabile să contribuie la creşterea adaptabilităţii lor la
situaţiile de urgenţă civilă specifice zonei.
Atât funcţionarii publici, cât şi cadrele didactice au nevoie de instruire
adecvată pentru a putea interacţiona eficient şi în timp util şi pentru a utiliza la scară
largă tehnicile moderne de comunicare şi conlucrare necesare educării unui
comportament pro-activ şi participativ al viitorului cetăţean prin aplicaţii practice, prin
instruirea şi crearea la elevi a deprinderilor de comportament adecvat în situaţii
concrete de urgenţă civilă.
Având în vedere raportul de specialitate al Directorului Executiv al
Administraţiei Şcolilor Sector 6, considerăm necesară şi oportună promovarea unui
proiect de hotarâre privind aprobarea cofinanţării proiectului din fonduri structurale
„Educatia pentru situatii de urgenta in scolile si liceele din Sectorul 6”.

PRIMAR,
CONSTANTIN CRISTIAN POTERAŞ

RAPORT SPECIALITATE

Având în vedere prevederile H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de
coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, H.G. nr. 759/2007 privind
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin
programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr.28/2008
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, O.U.G. nr. 64/2009
privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenta şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare supunem aprobarii prezentul proiect in scopul
obtinerii de fonduri structurale pentru realizarea obiectivului „„Educatia pentru situatii
de urgenta in scolile si liceele din Sectorul 6””
Obiectivul principal il constituie instruirea tinerei generatii si constientizarii
functionarilor publici si a cadrelor responsabile din institutiile de invatamant de pe
raza Sectorului 6 coordonate de

Administratia Scolilor Sector 6 cu privire la

interventia in situatii de urgenta si calamitati.
Pregatind tinerele generatii sa reactioneze corespunzator in situatii
neprevazute de accidentari sau calamitate, se investeste in pregatirea civica a viitorilor
cetatenii, contribuind la cresterea gradului de siguranta si sa se actioneze la timp
pentru salvarea vietii in cazuri de urgenta, calamitati naturale, sa se cunoasca refugiile
si locul unde se pot adaposti in situatiile mai sus mentionate.
Educarea si informarea elevilor in scopul prevenirii si al autoapararii in cazul
producerii situatiilor de urgenta pot fi realizate cu succes de functionari si cadre
didactice bine pregatite, capabile sa contribuie la cresterea adaptabilitatii lor la
situatiile de urgenta civila specifice zonei.
Atat functionarii publici, cat si cadrele didactice au nevoie de instruire
adecvata pentru a putea interactiona eficient si in timp util si pentru a utiliza la scara
larga tehnicile moderne de comunicare si conlucrare necesare educarii unui

comportament pro-activ si participativ al viitorului cetatean prin aplicatii practice, prin
instruirea si crearea la elevi a deprinderilor de comportament adecvat in situatii
concrete de urgenta civila.
Demersurile pedagogico-metodologice trebuie a fi cat mai urgent corelate cu
asimilarea cunostintelor practice in domeniul autoapararii in cazul producerii situatiilor
de urgenta, pentru a creste gradul de implicare a populatiei Sectorului 6 si in special a
elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6.
Proiectul va avea efecte pe termen lung, dar si imediate si va contribui la
promovarea unei conduite corecte in cazul producerii unor situatii de urgenta sau
calamitati.
Consideram ca implementarea proiectului in randul elevilor din scolile de pe
raza Sectorului 6 Bucuresti va contribui atat la informarea corecta a acestora, ca viitori
membri responsabili ai comunitatii, cat si la educarea si formarea unui spirit civic
adecvat.
Prin efortul orientat spre obţinerea şi caracterizarea unor rezultate deosebite,
activiăţile proiectului se încadrează în ariile tematice ale Programului Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, şi anume Axa prioritara 1 – Îmbunătăţiri de
structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice 1.3 Îmbunătăţirea
eficacităţii organizaţionale.
Principalul beneficiar al proiectului este Administraţia Şcolilor Sector 6, dar şi
elevii si salariatii unitatilor de invatamant de pe raza Sectorului 6 care vor fi pregătiţi
sa facă faţă oricăror provocări.
Consiliul Local Sector 6 este indreptatit a sprijini prezentul proiect si va
cofinanta cu suma de 2% din valoarea eligibila a proiectului, respectiv cu suma de
23.987,40 lei avand in vedere importanta si necesitatea acestuia.
Consideram ca, asa cum este conceput prezentul proiect privind aprobarea
cofinantarii proiectului pe fonduri structurale „Educatia pentru situatii de urgenta in
scolile si liceele din Sectorul 6”, intruneste toate conditiile de legalitate, oportunitate si
necesitate, drept pentru care supunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6
prezentul proiect de hotarare.
Administratia Scolilor Sector 6
DIRECTOR EXECUTIV

CRISTIAN IONESCU

