MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 179/11.03.2019

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi cofinanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de
55272 lei, reprezentând 11760 Euro, a proiectului ,,Key action 3: Social inclusion and common
values: the contribution in the field of education, training and youth cu titlul Me and Your
Stories (MYS)”, desfășurat de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și
Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic
al Municipiului București
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3129 din data de 11.03.2019 întocmit de
Administraţia Şcolilor Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Ţinând seama de rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local
Sector 6;
În temeiul 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, a adresei Casei Corpului Didactic a Municipiului
București cu nr. 1395 din data de 07.01.2019, înregistrată la sediul Administrației Școlilor
Sector 6 cu nr. 332 din data de 09.01.2019;
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) și f) şi art. 81 alin. (2)
lit. d) și j) 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 cofinanțarea din bugetul local al Sectorului 6 în limita
sumei de 55272 lei, reprezentând 11760 Euro, a proiectului ,,Key action 3: Social inclusion and
common values: the contribution in the field of education, training and youth cu titlul Me and
Your Stories (MYS)”, desfășurat de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și
Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic
al Municipiului București, conform Anexei, care face 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 București și Casa Corpului Didactic al Municipiului București, 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. 3129 din data de 11.03.2019
întocmit de Administraţia Şcolilor Sector 6, ţinând cont de legislaţia în vigoare,
înaintez spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de
hotărâre privind aprobarea derulării şi cofinanțării din bugetul local al Sectorului 6
în limita sumei de 55272 lei, reprezentând 11760 Euro, a proiectului
,,Key action 3: Social inclusion and common values: the contribution in the field
of education, training and youth cu titlul Me and Your Stories (MYS)”, desfășurat
de Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul
Școlar Sector 6 al Municipiului București, în parteneriat cu Casa Corpului
Didactic al Municipiului București.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

_________________________________________________________________________________
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730
Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6@primarie6.ro;
facebook.com/PrimariaSectorului6

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, a adresei Casei Corpului Didactic a Municipiului
București cu nr 1395 din data de 07.01.2019 înregistrată la sediul Administrației Școlilor
Sector 6 cu nr.332 din data de 09.01.2019;
Proiectul ,,Key action 3: Social inclusion and common values: the contribution in
the field of education, trening and youth cu titlul Me and Your Stories (MYS)” este
desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul
Școlar Sector 6 al Municipiului București în parteneriat cu Casa Corpului Didactic al
Municipiului București.
Obiectivul proiectului ,,Key action 3: Social inclusion and common values: the
contribution in the field of education, trening and youth cu titlul Me and Your Stories
(MYS)”, constă în dezvoltarea competențelor cheie ale tinerilor din medii defavorizate în
perspectiva includerii sociale a acestora.
Proiectul ,,Key action 3: Social inclusion and common values: the contribution in
the field of education, trening and youth cu titlul Me and Your Stories (MYS)” presupune
organizarea unei conferințe internaționale cu participarea a 100 de persoane (cadre
didactice reprezentanți ai comunității locale, reprezentanții partenerilor din proiect),
conferință în care vor fi prezentate activitățile ce au fost desfășurate în cadrul proiectului
precum și rezultatele acestuia, organizarea a minim 5 seminarii/mese rotunde cu stakeholderi (maxim 20 participanți), întâlniri cu parteneri implicați în educație la nivel local și
internațional, participarea României cu 5 profesori la cursuri de formare internațională
din Berlin, Germania precum și participarea experților CCD-București la întâlniri, ședințe
tehnice de lucru, conferințe și seminarii în țările din care provin partenerii din proiect.
Prin proiectul în cauză se dorește implicarea unităților de învățământ de la nivelul
Sectorului 6 precum și a reprezentanților Inspectoratului Școlar de la nivelul sectorului,
astfel încât Sectorul 6 să fie promotorul metodelor MYS prin care să devină un exemplu de
strategie de incluziune socială a tinerilor pentru întreg Municipiul București, astel atât
organizarea conferinței și a mesei rotunde dar mai ales selectarea profesorilor care vor
dobândi expertiză in utilizarea metodelor SoIL să implice cadre didactice și reprezentanți
ai comunității locale din Sectorul 6.
Considerăm că, aşa cum este conceput prezentul proiect de hotărâre privind
aprobarea derulării şi cofinanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de
55272 lei reprezentând 11760 Euro, a proiectului ,,Key action 3: Social inclusion and
common values: the contribution in the field of education, trening and youth cu titlul Me
and Your Stories (MYS)” desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor
Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București în parteneriat cu Casa
Corpului Didactic al Municipiului București, întruneşte toate condiţiile de legalitate,
oportunitate şi necesitate, drept pentru care supunem spre aprobare Consiliului Local al
Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre.
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