
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                 PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                           AVIZEAZĂ 
S.T.: 151/27.02.2019                                                                 pentru legalitate 
                                                                                            Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                  Demirel Spiridon                          
 
                                                                     

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita 

sumei de 71294 lei, a proiectului ,,Centrul de Creație FASHION DESIGN & 
MEDIA ART’’, desfășurat de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor 
Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi’’   

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2630 din data de 26.02.2019 al 
Administraţiei Şcolilor Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
 Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local 
Sector 6;  
 În conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea                  
nr. 1/2011 privind educaţia naţională, precum şi prevederile Legii nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
          Ținând cont de prevederile art. 45 alin. (2) lit. a) și f) şi art. 81 alin. (2)             
lit. d), j), k) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Local Sector  6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă derularea şi finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 al 
Municipiului București în limita sumei de 71294 lei, a proiectului ,,Centrul de 
Creație FASHION DESIGN & MEDIA ART’’, desfășurat de Primăria               
Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și 
Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi’’, conform Anexelor nr. 1 și 2, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
        Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Școlilor Sector 6 şi Direcţia 
Generală Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6, împreună cu Inspectoratul 
Şcolar Sector 6 al Municipiului Bucureşti și Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi’’ 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(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:       



                                                                                    
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 

 În baza prevederilor art. 105 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 1/2011 

privind educaţia naţională, precum şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

          Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2630 din data de 26.02.2019 al 

Administraţiei Şcolilor Sector 6 și ţinând cont de legislaţia în vigoare, supun spre 

dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre 

privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita 

sumei de 71294 lei, a proiectului ,,Centrul de Creație FASHION DESIGN & 

MEDIA ART’’, desfășurat de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor 

Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi’’.   

 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
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RAPORT SPECIALITATE 
 
 

 
 În baza prevederilor art.105 alin.(1) și alin.(2) din Legea Nr.1/2011 
privind educaţia naţională, precum şi prevederile Legii Nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;  
 Proiectul ,,Centrul de Creație FASHION DESIGN & MEDIA ART’’ 
desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6, 
Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi’’.   
 Obiectivul proiectului ,,Centrul de Creație FASHION DESIGN & 
MEDIA ART’’, îl constituie pregătirea a 40 de elevi din învățământul 
gimnazial din Sectorul 6 în domeniul fashionului, designului vestimentar și 
media. Proiectul urmează să continue și în anul școlar 2019-2020. Centrul de 
pregătire va funcționa în baza unui Regulament care va cuprinde drepturile 
și obligațiile elevilor înscriși precum și modul de organizare și de desfășurare 
al activităților. Centrul de pregătire va funcționa în incinta Colegiului Tehnic 
,,Gheorghe Asachi”, în baza unui Regulament care va cuprinde drepturile și 
obligațiile elevilor înscriși precum și modul de organizare și de desfășurare al 
activităților. 
 Prin proiectul în cauză se dorește inițierea, organizarea și dezvoltarea 
Centrului de Creație ”Fashion Design & Media Art”  în domeniul fashion, 
design vestimentar și media reprezintă un segment de nișa pentru a-i atrage 
pe elevii de gimnaziu din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
Sectorul 6, care au aceste pasiuni către învățământul tehnic. Cursurile acestui 
centru vor îmbina metode active, interactive, moderne, de îmbogăţirea 
orizontului de cunoştinţe şi informaţii din domeniul tehnic, cu stimularea, 
dezvoltarea intelectuală, gândirea creatoare, inteligenţa, spiritul inovator și 
cultivarea de talente, valori morale, spiritul de cooperare. 
 Prin intermediul acestui proiect, elevii vor desfășura activități care să-i 
stimuleze creativitatea în studiul de fashion design și de media art.  
 Astfel cursul de fashion design tratează subiecte precum: istoria modei, 
știința culorilor, descoperirea stilului personal, tendințe vestimentare, tipuri 
de țesături sau chiar organizarea garderobei. Elevii vor învăța cum să se 
îmbrace în funcție de eveniment (petrecere, interviu, teatru, sportiv, școală, 
job, etc) și vor afla ce li se potrivește în funcție de fizionomie, ajungând ca în 
final să-și creeze, proiecteze și confecționeze propriile creații vestimentare.  



  
 
 
 
 
 
 Cursul de media art descrie un univers pasionant, cel al imaginii și a 
felului în care se construiește ea, fiind un exercițiu continuu de surprindere a 
cadrului perfect. Elevii vor trece de la istoria fotografiei și principiile de 
funcționare ale aparatului de fotografiat, la studiul imaginii și a luminii, 
ajungând ca până la finalul cursului să poată realiza cu ușurință poze 
profesionale, fie că este vorba despre fotografie de portret sau natură, 
fotografie de studio, fotografie de eveniment, fotografie de produs sau chiar 
fashion.  
 În cadrul aceluiași curs elevii vor învăța avantajele și dezavantajele 
utilizării rețelelor de socializare, ca în final stăpânind un bagaj minim din 
tehnicile poligrafice să elaboreze un album foto cu activitățile cuprinse în 
cadrul Centrului de creație ”Fashion Design & Media Art”, album ce va fi 
promovat și pe rețele de socializare. 
 Considerăm că, aşa cum este conceput prezentul proiect de hotărâre 
privind aprobarea derulării şi finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în 
limita sumei de 71294 lei a proiectului ,,Centrul de Creație FASHION 
DESIGN & MEDIA ART’’ desfășurat de Primăria Sector 6 prin 
Administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Colegiul 
Tehnic ,,Gheorghe Asachi’’, întruneşte toate condiţiile de legalitate, 
oportunitate şi necesitate, drept pentru care supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 
 
                                                             
                                                                           Administraţia Şcolilor Sector 6  
                                                                                DIRECTOR EXECUTIV  
                                                                                Dumitru Daniela-Eugenia 


