
 
 
 
 

Educație socială -  
Educație pentru cetățenie democratică 

Clasa a VII-a 
 
 

 Școala Gimnazială  
„Ion Grigoroiu” Lelești 



Metoda  
Proiect: Cetățeanul 

Aplicarea metodei Proiect : Cetăţeanul 
se face în baza Protocolului de 

colaborare nr. 40506/27.10.2004 semnat 
între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi 

Institutul Intercultural Timişoara 
 
 



Conținut Portofoliu 



Conținut Portofoliu 
Scrisoare către Primărie 

• Către Primăria comunei Lelești, jud. Gorj, 

• Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială „Ion Grigoroiu” Lelești,  în baza dreptului de petiționare, 
prevăzut la articolul 51 din Constituția României și  în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările 
ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,  vă adresăm următoarea propunere sub formă de 
politică publică locală: Accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea terenului de fotbal din localitate în vederea 
contribuției la bugetul local prin închirierea spațiului. 

• Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială prin 
implemetarea metodei „Proiect: Cetățeanul” coordonată de Institutul Intercultural din Timișoara. 

•  Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la adresa de email a unității școlare: 
scoala_lelesti@yahoo.com.  

• Elevii clasei a VII-a: 

• Bobocu Creola 

• Ecobici Angelo 

• Giorgi Vlad 

• Gîrbaci Roberta 

• Piscureanu Nicoleta 

• Rădulescu Roberto 

• Roșca Arys 

• Roșca Marian 

• Sbera Florentin 

• Stan Eusebiu 

• Sichitiu Adelina 

• Timișeanu Leonardo 
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Act normativ  
 • HOTĂRÂREA NR. ____ 

• privind demararea procedurilor legale pentru atragerea de fonduri în vederea reabilitării terenului de sport cu destinația stadion, amplasat în satul Lelești, comuna Lelești, 
județul Gorj 

 

• Consiliul Local al Comunei Lelești, județul Gorj, întrunit în ședința ordinară la data de _________;  

• Examinand proiectul de hotarare privind demararea procedurilor legale în vederea atragerii de fonduri pentru reabilitarea terenului de sport cu destinația stadion, amplasat în 
satul Lelești, comuna Lelești, județul Gorj, aflat în administrarea Primăriei comunei Lelești, proiect demarat din initiativa comunității locale, respectiv elevi ai Școlii Gimnaziale 
„Ion Grigoroiu” cu sediul în satul Lelești, comuna Lelești, județul Gorj, sub îndrumarea prof. Ilinca Aura Maria, în calitate de director al unității de învățământ, și Cilibiu Maria, 
profesor de istorie – educație socială al aceleiași unități de învățământ, în calitate de coordonator „Proiect Cetățeanul”;  

• Reținând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Lelești;  

• Având în vedere:  

• - prevederile O.G. nr. 71/2002 - privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;  

• - prevederile Legii nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilități publice;  

• În baza dispozitiilor art. 10 și art. 36, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

• În temeiul art. 45 alin. 1 și alin. 2 lit. a și e din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

• HOTĂRĂȘTE 

 

• Art. 1. Se aprobă demararea procedurilor pentru întomirea proiectului de finanțare cu fonduri europene, având ca destinație reabilitarea terenului de sport cu destinația 
stadion, amplasat în satul Lelești, comuna Lelești, județul Gorj, aflat în administrarea Primăriei comunei Lelești, 

• Art. 2. În vederea întocmirii proiectului de finanțare cu fonduri europene, se desemnează o comisie formată din 3 angajați ai Primăriei comunei Lelești, stabiliți prin decizie a 
Primarului comunei Lelești 

• Art. 3. În vederea ducerii la îndeplinire a acestor activități, comisia va efectua toate demersurile necesare pentru întocmirea documentației, inclusiv dar fără a se limita la 
angajarea unor specialiști în domeniu a căror remunerație va fi stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local, în baza recomandărilor comisiei. 

• Art. 4. Secretarul comunei Lelești va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

•   

• Hotărârea a fost adoptată cu voturile consilierilor locali, astfel: __ voturi „pentru”,      __ voturi „împotrivă”, __ „abțineri” și __ absențe. 

 

•  CONTRASEMNEAZĂ     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

•          SECRETAR,        CONSILIER, 
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Declarație de constituționalitate 
 
 
 

Politica publică propusă de clasa noastră (Neîntreținerea terenului de fotbal din localitate): 

 Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, art. 16); 

 Respectă principiul libertății de exprimare (Titlul II, Capitolul 2, art. 30); 

 Respectă dreptul la informație (Titlul II, Capitolul 2, art. 31); 

 Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2); 

 Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 3, art. 57); 

 Respectă dreptul la ocrotirea sănătății (Titlul II, Capitolul 2, art. 34). 

 



Prezentare Portofoliu 

• La diseminare a 
participat conducerea 
unității școlare, clasa a 
VI-a și dl. Primar al 
comunei Lelești 


