MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 20/15.01.2013

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului „Şcoala părinţilor şi a
adolescenţilor” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate al
Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Sector 6;
Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Ţinând seama de:
- HCL nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi Performanţă
Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 –
Bucureşti 2011 – 2018;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale;
- Prevederile art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 65, 66, 67, 68 şi 69 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
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 5000 lei din bugetul local al
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2013, a proiectului „Şcoala părinţilor şi a
adolescenţilor” 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 si Direcţia Generala 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 SEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Gheorghe Floricică
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RAPORT DE SPECIALITATE

Conform Legii nr. nr. 292/2011 a asistenţei sociale, componentă a sistemului de protecţie
socială, sunt prevăzute o serie de măsuri prin care administraţia locală asigură prevenirea, limitarea
sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente care pot genera excluderea sau marginalizarea
sociala a unor categorii de persoane din care fac parte copii, persoanele singure, persoanele cu
handicap, persoanele vârstnice, precum şi orice alte persoane aflate în nevoie.
„Şcoala Părinţilor şi a Adolescenţilor” va funcţiona la nivelul Direcţiei pentru Protecţia
Copilului sub forma unui pachet de servicii pentru părinţi şi copii, având ca scop principal
ameliorarea relaţiei dintre aceştia, cu impact şi asupra comunităţii, prin scăderea gradului de
absenteism şi a comportamentelor delincvente. Pentru părinţi, sesiunilor vor oferi cadrul unui grup
de suport şi de identificare de soluţii.
S-a constatat în ultmii ani că tot mai mulţi părinţi întâmpină dificultăţi în relaţia cu copiii,
aceasta repercutându-se asupra dezvoltării copiilor, asupra adaptării lor şcolare şi a performanţelor.
Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:
• scăderea incidenţei situaţiilor problemă în relaţia părinte – copil a celor 20 de
participanţi la sesiunile de formare,
• dezvoltarea abilităţilor parentale ale paticipanţilor,
• conştientizarea nevoii implicării părinţilor în educaţia copiilor
• crearea unei reţele de suport între specialişti şi părinţi.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 este responsabilă de
integrarea socială a copiilor defavorizaţi care, în contextul socio-economic actual, este un deziderat
asumat în strategiile naţionale de dezvoltare a serviciilor de asistenţă socială ale României, iar
serviciile uzuale existente prin structura administrativă a D.G.A.S.P.C. Sector 6, nu dispun de alte
programe de asistare de acest gen. Utilitatea unui serviciu care să vizeze îmbunătăţirea relaţiei
părinte-copil, dezvoltarea abilităţilor de relaţionare, conştientizarea riscurilor pe care le implică
comportamentele delincvente este evidentă şi este susţinută de personalul din sistemul de
protecţie.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6
al Municipiului Bucureşti prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR GENERAL
MARIUS LĂCĂTUŞ

EXPUNERE DE MOTIVE
Prin Raportul de Specialitate întocmit de către Directorul General al Direcţiei
Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se susţine derularea şi
finanţarea în cuantum maxim de 5000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti, în

anul 2013, a proiectului „Şcoala părinţilor şi a

adolescenţilor”.
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 proiectul
de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului „Şcoala
părinţilor şi a adolescenţilor” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6.

PRIMAR,
Rareş Şerban Mănescu

