MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 14/08.01.2019

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar
2018 – 2019, în sensul că se schimbă denumirea Școlii Primare ,,King George”
în Școala Gimnazială ,,King George”, având 3 niveluri de școlarizare respectiv
nivel preșcolar, nivel primar și nivel gimnazial cu sediul în Intrarea Capelei nr. 9B,
Sector 6, București, Intrarea Capelei nr. 5-7, Sector 6, București, Strada Piscul
Crasani nr. 17, Sector 6, București și Strada Stupca nr. 6, Sector 6, București
la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6

Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6
nr. 17180 din data de 06.12.2018 și Expunerea de motive a Primarului
Sectorului 6;
Văzând rapoartele Comisiilor 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
educaţiei naţionale, a adresei Școlii Primare ,,King George” nr. 2319 din data de
03.12.2018, înregistrată la registratura Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu
nr. 17024 din data de 05.12.2018, Hotărărea nr. 07 din data de 03.12.2018 a
Consiliului de administrație al Școlii Primare ,,King George”, nota de
fundamentare a Școlii Primare ,,King George” privind schimbarea denumirii
unității școlare din Școala Primară ,,King George” în Școala Gimnazială ,,King
George”, a adresei Școlii Primare ,,King George” nr. 2165 din data de 31.10.2018,
înregistrată la registratura Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 15076 din data de
31.10.2018, a adresei Școlii Primare ,,King George” nr. 2018 din data de
09.10.2018, înregistrată la registratura Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu
nr. 13811 din data de 10.10.2018, a Ordinului Ministrului Educației Naționale
nr. 4677 din data de 18.08.2017, a Ordinului Ministrului Educației Naționale
nr. 4941 din data de 31.08.2018, a avizului Inspectorului Școlar General al
Municipiului București cu nr. 40748 din data de 17.12.2018, înregistrat la sediul
Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 18510 din data de 27.12.2018;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum 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 modifică Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de
30.01.2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului
Bucureşti pe anul şcolar 2018 – 2019, în sensul că se schimbă denumirea Școlii
Primare ,,King George” în Școala Gimnazială ,,King George” având 3 niveluri de
școlarizare, respectiv nivel preșcolar, nivel primar și nivel gimnazial cu sediul în
Intrarea Capelei nr. 9B, Sector 6, București, Intrarea Capelei nr. 5-7, Sector 6,
București, Strada Piscul Crasani nr.17, Sector 6, București și Strada Stupca nr. 6,
Sector 6, București la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din
Sectorul 6.
Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar
2018 – 2019, rămân neschimbate.
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Şcolilor 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,

Nr.:
Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

EXPUNERE DE MOTIVE
Având în vedere Raportul de specialitate al Directorului Executiv al Administraţiei
Şcolilor Sector 6 nr. 17180 din data de 06.12.2018.
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.
Ținând cont de adresa Școlii Primare ,,King George” nr. 2319 din data de 03.12.2018,
înregistrată la registratura Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 17024 din data de 05.12.2018,
Hotărârea nr. 07 din data de 03.12.2018 a Consiliului de administrație al Școlii Primare ,,King
George”, nota de fundamentare a Școlii Primare ,,King George” privind schimbarea denumirii
unității școlare din Școala Primară ,,King George” în Școala Gimnazială ,,King George”, adresa
Școlii Primare ,,King George” nr. 2165 din data de 31.10.2018, înregistrată la registratura
Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 15076 din data de 31.10.2018, adresa Școlii Primare
,,King George” nr. 2018 din data de 09.10.2018, înregistrată la registratura Administraţiei
Şcolilor Sector 6 cu nr. 13811 din data de 10.10.2018, Ordinul Ministrului Educației Naționale
nr. 4677 din data de 18.08.2017, Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4941 din data de
31.08.2018, a avizului Inspectorului Școlar General al Municipiului București nr. 40748 din data
de 17.12.2018, înregistrat la sediul Administraţiei Şcolilor Sector 6 cu nr. 18510 din data de
27.12.2018, se impune modificarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular
de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2018 – 2019, la învăţământ
particular în sensul că se schimbă denumirea Școlii Primare ,,King George” în Școala
Gimnazială ,,King George” având 3 niveluri de școlarizare, respectiv nivel preșcolar, nivel
primar și nivel gimnazial, cu sediul în Intrarea Capelei nr. 9B, Sector 6, București, Intrarea
Capelei nr. 5-7, Sector 6, București, Strada Piscul Crasani nr. 17, Sector 6, București și Strada
Stupca nr. 6, Sector 6, București, la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din
Sectorul 6.
Luând în considerare cele mai sus menționate, supun spre dezbatere și aprobare
Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

_________________________________________________________________________________
București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730
tel: 0376204319, www.primarie6.ro, e-mail: prim6@primarie6.ro
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