MUNICIPIUL BUCUREŞTI
PROIECT
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
AVIZEAZĂ
S.T.: 564/12.09.2017
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind completarea Anexei nr.2 a H.C.L. Sector 6 nr.7 din data de 26.01.2017
privind organizarea reţeleişcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar2017 –
2018 cuGrădiniţa cu program prelungit ,,Rio2”,Şcoala Primară ,,King George”,
Liceul Teoretic ,,Phoenix”şi schimbarea denumirii Grădiniţei ,,Politehnica” în
Şcoala Primară ,,Politehnica”la unităţi de învăţământ particular
Ţinând seama de Raportul de specialitate al AdministraţieiŞcolilor Sector 6;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând rapoarteleComisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului
Local Sector 6;
În conformitate cu prevederile art.61 alin.2 din Legea nr.1/2011- legea
educaţieinaţionale,a adresei Grădiniţeicu program prelungit ,,Rio2” cu nr.45 din
data de 04.09.2017, înregistrată la registratura AdministraţieiŞcolilor Sector 6 cu
nr.10722din

data

de

04.09.2017,

a

Ordinului

Ministrului

EducaţieiNaţionalenr.4553 din data de 07.08.2017,a adresei Şcolii Primare ,,King
George” cu nr. 52 din data de 07.09.2017, înregistrată la registratura
AdministraţieiŞcolilor Sector 6 cu nr.10920 din data de 08.09.2017, a Ordinului
Ministrului EducaţieiNaţionale nr. 4677 din data de 18.08.2017,a adresei
Grădiniţei ,,Politehnica” cu nr. 231 din data de 03.07.2017, înregistrată la
Registratura Generală a Primăriei Sector 6 cu nr.34030 din data de 30.08.2017,
redirecţionată Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi înregistrată cu nr.10758 din data
de 04.09.2017, a Ordinului Ministrului EducaţieiNaţionale nr. 4600 din data de
17.08.2017,a adresei Liceului Teoretic ,,Phoenix” cu nr.6 din data de 25.08.2017,
înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Sector 6 cu nr.33506 din data de
28.08.2017, redirecţionată Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi înregistrată cu
nr.10455 din data de 28.08.2017şi a Ordinului Ministrului Educaţiei Cercetării,
Tineretului şi Sportului cu nr.5973 din data de 09.10.2012;

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), precum şi ale art.81 alin.(2) lit.j) din
Legeanr.215/2001

privind

administraţia

publică

locală,

republicată,

cu

modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se completează Anexa nr.2a H.C.L. Sector 6 nr.7 din data de
26.01.2017privind

organizarea

reţeleişcolare

a

unităţilor

de

învăţământpreuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018 la unităţi de învăţământ
particular cu următoareleunităţi de învăţământ particular, respectivGrădiniţa cu
program prelungit ,,Rio2” cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Stoica Vizitiu nr.
4,

Sector 6,Şcoala Primară ,,King George” cu sediul în Municipiul

Bucureşti,Str.Piscul Crăsani nr.17, respectiv Str. Capeleinr.9B, Sector 6,Liceul
Teoretic ,,Phoenix” cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str.Fabricii nr.22, Sector
6şi schimbarea denumirii Grădiniţei ,,Politehnica” cu sediul în Municipiul
Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.313, Sector 6, în Şcoala Primară ,,Politehnica”
cu sediul în Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.313, Sector 6.
Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr.7 din data de
26.01.2017privind

organizarea

reţeleişcolare

a

unităţilor

de

învăţământ

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018, rămân neschimbate.
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şiAdministraţiaŞcolilor Sector 6 vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

pentru legalitate

Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere Raportul de specialitate al Directorului Executiv al Administraţiei
Şcolilor Sector 6.
Văzând adresa Grădiniţei cu program prelungit ,,Rio2” cu nr. 45 din data de 04.09.2017,
înregistrată la registratura AdministraţieiŞcolilor Sector 6 cu nr.10722 din data de 04.09.2017,
Ordinul Ministrului EducaţieiNaţionale nr. 4553 din data de 07.08.2017,adresa Şcolii Primare
,,King George” cu nr. 52 din data de 07.09.2017, înregistrată la registratura
AdministraţieiŞcolilor Sector 6 cu nr.10920 din data de 08.09.2017, Ordinul Ministrului
EducaţieiNaţionale nr. 4677 din data de 18.08.2017,adresa Grădiniţei ,,Politehnica” cu nr. 231
din data de 03.07.2017, înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Sector 6 cu nr.34030
din data de 30.08.2017, redirecţionată Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi înregistrată cu
nr.10758 din data de 04.09.2017, Ordinul Ministrului EducaţieiNaţionale nr. 4600 din data de
17.08.2017, adresa Liceului Teoretic ,,Phoenix” cu nr.6 din data de 25.08.2017, înregistrată la
Registratura Generală a Primăriei Sector 6 cu nr.33506 din data de 28.08.2017, redirecţionată
Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi înregistrată cu nr.10455 din data de 28.08.2017,a adresei
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. ....../.........., înregistrată la sediul
Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. ......./............. şi a Ordinul Ministrului Educaţiei
Cercetării, Tineretului şi Sportului cu nr.5973 din data de 09.10.2012,se impune modificarea şi
completarea Anexei nr.2 a H.C.L. Sector 6 nr.7 din data de 26.01.2017 privind organizarea
reţeleişcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului
6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018, la învăţământ particular cu următoarele
unităţi de învăţământ particular, respectivGrădiniţa cu program prelungit ,,Rio2” cu sediul în
Municipiul Bucureşti, Str. Stoica Vizitiu nr. 4, Sector 6,Şcoala Primară ,,King George” cu sediul
în Municipiul Bucureşti, Str.Piscul Crăsani nr.17, respectiv Str. Capeleinr.9B, Sector 6,Liceul
Teoretic ,,Phoenix” cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Fabricii nr.22, Sector 6şi schimbarea
denumirii Grădiniţei ,,Politehnica” cu sediul în Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei
nr.313, Sector 6, în Şcoala Primară ,,Politehnica” cu sediul în Municipiul Bucureşti, Splaiul
Independenţei nr.313, Sector 6.
Înbazaprevederilor art. 61 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale,
reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular se organizează de
către autorităţile administraţiei publice locale cu avizul conform al inspectoratelor şcolare.
Luând în considerare cele expuse mai sus, considerăm necesară şi oportună promovarea
unui proiect de hotărâre privindmodificarea şi completarea reţeleişcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat şi particular pe anul 2017 – 2018 cu Grădiniţa cu program
prelungit ,,Rio2”,Şcoala Primară ,,King George”, Liceul Teoretic ,,Phoenix”şi schimbarea
denumirii Grădiniţei ,,Politehnica” în Şcoala Primară ,,Politehnica” la unităţi de învăţământ
particular,fapt pentru care înaintez Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de
hotărâre.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

RAPORT SPECIALITATE
Avândînvedereprevederile art.61 alin.2 din Legea Nr.1/2011 – Legea Educaţiei
Naţionale, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular se
organizează de către autorităţile administraţiei publice locale cu avizul conform al
inspectoratelor şcolare.
Ţinând cont de faptul că Legea Nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale impune ca
oganizarea reţelei şcolare de pe raza Sectorului 6 să se efectueze anual de autorităţile
administraţiei publice locale sau ori de câte ori se impune.
Având în vedere adresa Grădiniţei cu program prelungit ,,Rio2” cu nr. 45 din data de
04.09.2017, înregistrată la registratura AdministraţieiŞcolilor Sector 6 cu nr.10722 din data de
04.09.2017, Ordinul Ministrului EducaţieiNaţionale nr. 4553 din data de 07.08.2017,adresa
Şcolii Primare ,,King George” cu nr. 52 din data de 07.09.2017, înregistrată la registratura
AdministraţieiŞcolilor Sector 6 cu nr.10920 din data de 08.09.2017, Ordinul Ministrului
EducaţieiNaţionale nr. 4677 din data de 18.08.2017,adresa Grădiniţei ,,Politehnica” cu nr. 231
din data de 03.07.2017, înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Sector 6 cu nr.34030
din data de 30.08.2017 redirecţionată Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi înregistrată cu nr.10758
din data de 04.09.2017, Ordinul Ministrului EducaţieiNaţionale nr. 4600 din data de
17.08.2017,adresa Liceului Teoretic ,,Phoenix” cu nr.6 din data de 25.08.2017 înregistrată la
Registratura Generală a Primăriei Sector 6 cu nr.33506 din data de 28.08.2017 redirecţionată
Administraţiei Şcolilor Sector 6 şi înregistrată cu nr.10455 din data de 28.08.2017 şi Ordinul
Ministrului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului cu nr.5973 din data de 09.10.2012, se
impune modificarea şi completarea Anexei nr.2 a H.C.L. Sector 6 nr.7 din data de 26.01.2017
privind organizarea reţeleişcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de
pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2017 – 2018, la învăţământ
particular cu următoarele unităţi de învăţământ particular, respectiv Grădiniţa cu program
prelungit ,,Rio2” cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Stoica Vizitiu, nr. 4, Sector 6,Şcoala
Primară ,,King George” cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str.Piscul Crăsani, Nr.17 respectiv
Str.Capelei, Nr.9B, Sector 6, Liceul Teoretic ,,Phoenix” cu sediul în Municipiul Bucureşti,
Str.Fabricii, nr.22, Sector 6,şi schimbarea denumirii Grădiniţei ,,Politehnica” cu sediul în
Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr.313, Sector 6, în Şcoala Primară ,,Politehnica”
cu sediul în Municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr.313, Sector 6.
Completarea reţeleişcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular a
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017 - 2018 cu următoareleunităţi de învăţământ
particular respectiv cuGrădiniţa cu program prelungit ,,Rio2”, Şcoala Primară ,,King George”,
Liceul Teoretic ,,Phoenix”şi Şcoala Primară ,,Politehnica”,este necesară pentru buna desfăşurare
a procesului educaţional la nivelul unităţilor de învăţământprivat în cauză în condiţii optime
conform legislaţiei în vigoare.
Considerăm că, aşa cum este conceput prezentul proiect privindcompletarea Anexei Nr.2
a H.C.L. Sector 6 Nr.7 din data de 26.01.2017 privind organizarea reţeleişcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti
pe anul şcolar 2017 – 2018cu Grădiniţa cu program prelungit ,,Rio2”, Şcoala Primară ,,King
George”, Liceul Teoretic ,,Phoenix”şi schimbarea denumirii Grădiniţei ,,Politehnica” în Şcoala
Primară ,,Politehnica”la unităţi de învăţământ particular,întruneşte toate condiţiile de legalitate,

oportunitate şi necesitate, drept pentru care supunem spre aprobare Consiliului Local al
Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre.

AdministraţiaŞcolilor Sector 6
DIRECTOR EXECUTIV
DUMITRU DANIELA

