
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                             AVIZEAZĂ 
S.T.: 225/19.04.2018                                                                 pentru legalitate 
                                                                                            Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                        Demirel Spiridon 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile 
de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al 
Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local  Sector 6 
în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din 
Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular 
şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul 

de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București 
 

 Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 
și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului 
Local Sector 6;  
 Ţinând cont de prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a 
educaţiei naţionale, republicată cu modificările şi completările ulterioare și 
prevederile O.M.E.N. nr. 4619 din data de 22.09.2014 pentru aprobarea 
Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 
unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare, 
O.U.G. nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr. 1/2011; 
 În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Consiliul Local Sector 6, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în 
consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din 
Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



 
 
Art. 3. Se nominalizează reprezentanţii Consiliului Local Sector 6 în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din 
Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se nominalizează reprezentantul Consiliului Local Sector 6 în 
consiliul de administraţie al Casei Corpului Didactic a Municipiului București, 
conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 5. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile 
H.C.L. Sector 6 nr. 49 din data de 27.03.2018 privind nominalizarea 
reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului 
Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile 
de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al 
Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 
în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional 
din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al 
Casei Corpului Didactic a Municipiului București.  

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 împreună 
cu reprezentanţii nominalizaţi şi conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat, profesional și tehnic, particular şi confesional din Sectorul 6 al 
Municipiului Bucureşti și Casa Corpului Didactic a Municipiului București vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, 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: 

 
 
 
 
 



 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
 Având în vedere prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale, republicată cu modificările şi completările ulterioare și prevederile OMEN nr.4619 
din data de 22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și 
completările ulterioare, OUG Nr.81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, 
profesional și tehnic, particular și confesional, cu rol de decizie în cadrul acestora, au în 
componenţă reprezentanţi ai Consiliului Local Sector 6. 

În conformitate cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin care se stipulează că în 
atribuţiile Consiliului Local Sector 6 intră şi asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind educaţia. 

Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, sunt conduse de 
consiliile de administraţie în colaborare cu directorul şi directorul adjunct. 

 În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere şi se 
întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar la solicitarea directorului sau a două treimi din 
membri. 

Din componenţa consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat fac parte de drept directorul şi directorul adjunct precum şi reprezentanţi ai Primarului şi 
Consiliului Local respectiv ai Primarului Sectorului 6 şi ai Consiliului Local Sector 6 în cazul de 
faţă. 

De asemenea în unităţile de învăţământ general obligatoriu – particular şi confesional, 
consiliul de administraţie trebuie să cuprindă şi un reprezentant al Consiliului Local respectiv al  
Consiliului Local Sector 6 în cazul de faţă. 

Având în vedere necesitatea implicării autorităţii publice locale în consiliile de 
administraţie din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular/confesional 
se impune nominalizarea de reprezentanţi ai Consiliului Local Sector 6 în unităţile de 
învăţământ mai sus menţionate. 

Considerăm că, aşa cum este conceput prezentul proiect privind nominalizarea 
reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea 
reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea 
reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de 
învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în 
consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a 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.  
 
 
                                                               Administraţia Şcolilor Sector 6  
                                                                   DIRECTOR EXECUTIV  
                                                                 Dumitru Eugenia - Daniela 

 

 

 



 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 
 Având în vedere prevederile art. 96 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 1/2011 
a educaţiei naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și 
prevederile O.M.E.N nr. 4619 din data de 22.09.2014 pentru aprobarea 
Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 
unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare, 
O.U.G. nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr. 1/2011, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat, profesional și tehnic, particular și confesional, cu rol de decizie în cadrul 
acestora, au în componenţă reprezentanţi ai Consiliului Local Sector 6. 

În conformitate cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
prin care se stipulează că în atribuţiile Consiliului Local Sector 6 intră şi 
asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local 
privind educaţia. 

Având în vedere necesitatea implicării autorităţii publice locale în consiliile 
de administraţie din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 
particular/confesional se impune nominalizarea de reprezentanţi ai Consiliului 
Local Sector 6 în unităţile de învăţământ mai sus menţionate. 

Având în vedere Raportul de specialitate al Directorului Executiv al 
Administraţiei Şcolilor Sector 6 și ţinând cont de legislaţia în vigoare, înaintez 
Consiliului Local al Sectorului 6 spre dezbatere și aprobare, proiectul de hotărâre  
privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al 
Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 
în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din 
Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului 
Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular 
şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de 
administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București. 

 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 


