
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                     PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR  6                                               AVIZEAZĂ            
S.T. 37/17.01.2019                                            pentru legalitate                                   
                                                                                                                  Secretarul Sectorului 6, 
 

                                                                                          Demirel Spiridon                                      
 
 

HOTĂRÂRE 
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  

şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2019 - 2020 
 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 17821 din 
data de 17.12.2018 și Expunerea de motive a Primarului Sector 6; 
 Văzând rapoartele Comisiei de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 
 În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educaţiei 
Naţionale, adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 40652 din data de 
10.12.2018 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 17303 din data de 10.12.2018 
privind transmiterea proiectului privind organizarea rețelei școalare a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat și particular din raza Sectorului 6 al Municipiului București, pentru anul școlar 
2019 – 2020, adresa Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 17819 din data de 17.12.2018 privind 
proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2019 – 2020, adresă 
înregistrată la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. 41705 din data de 18.12.2018 și 
avizul conform al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. 41705/10.01.2019 
înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 523 din data de 11.01.2019; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi art. 81 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 organizează reţeaua şcolară cuprinzând unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat şi particular pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2019 – 2020, conform 
Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre de consiliu. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 şi Administraţia Şcolilor 
Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se va face, conform competenţelor, prin 
grija Secretarului Primăriei Sectorului 6. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                   pentru legalitate  
                                                                                                            Secretarul  Sectorului 6, 
 
                                        Demirel Spiridon 
 
Nr.: 
Data: 

 
 



 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

 

 În baza prevederilor 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. 
 Având în vedere faptul, că la nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti trebuie organizată 
o reţea şcolară pentru anul şcolar 2019 – 2020, conform legislaţiei în vigoare respectiv a Legii 
Educaţiei Naţionale. 
 Ţinând cont de faptul că Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale impune ca organizarea 
reţelei şcolare de pe raza Sectorului 6 să se efectueze anual de autorităţile administraţiei publice 
locale cu avizul conform al Inspectoratului Municipiului Bucureşti. 
 Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 40652 din data 
de 10.12.2018 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 17303 din data de 
10.12.2018 privind transmiterea proiectului privind organizarea rețelei școalare a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat și particular din raza Sectorului 6 al Municipiului București, pentrul 
anul școlar  2019 – 2020, adresa Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 17819 din data de 17.12.2018 
privind Proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 
2019 – 2020, adresă înregistrată la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. 41705 din 
data de 18.12.2019 și avizul conform al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cu              
nr. 41705/10.01.2019 înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 523 din data de 
11.01.2019, precum și raportul de specialitate al Directorului Executiv al Administraţiei Şcolilor 
Sector 6 cu nr. 17821 din data de 17.12.2018, consider necesar şi oportun promovarea unui proiect de 
hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2019 – 2020, fapt pentru 
care înaintez Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre. 

 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
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RAPORT  SPECIALITATE 
 

 Având în vedere prevederile 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 organizarea 

reţelei şcolare de pe raza Sectorului 6 să se efectueze anual de autorităţile administraţiei publice 

locale cu avizul conform al Inspectoratului Municipiului Bucureşti. 

 Organizarea reţelei şcolare a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti este foarte importantă 

pentru a nu se aduce perturbări procesului educaţional la nivelul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 şi pentru funcţionarea unităţilor în cauză în 

condiţii optime conform legislaţiei în vigoare. 

 Având în vedereadresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr.40652 din data 

de 10.12.2018 înregistrată la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr.17303 din data de 

10.12.2018 privind transmiterea proiectului privind organizarea rețelei școalare a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat și particular din raza Sectorului 6 al Municipiului București, pentrul 

anul școlar 2019 – 2020, adresa Administrației Școlilor Sector 6 cu nr.17819 din data de 17.12.2018 

privind Proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 

2019 – 2020, adresă înregistrată la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr.41705 din 

data de 10.01.2019și avizul conform al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cu 

nr.41705/10.01.2019înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr.523 din data de 

11.01.2019,se impune organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi 

particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2019 – 2020. 

           Considerăm că, aşa cum este conceput prezentul proiect privind aprobarea organizării reţelei 

şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2019 – 2020, 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 


