
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                   PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                            AVIZEAZĂ 
S.T. 14/08.01.2019                          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,                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                          pentru legalitate  
                                                                                     Secretarul Sectorului 6, 
 
Nr.:                                                                                   Demirel Spiridon 
Data: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

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 



 

 

 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR

Splaiul Independenţei Nr. 315

Cod erat r ază ate Nr

 

 

RAPORT

   

 Avândînvedereprevederile a

Naţionale, reţeaua şcolară a unităţil r e î ăţămâ t re i ersitar e stat şi

organizează de către autorităţile a mi istraţiei lice l cale c a iz l c f rm al

inspectoratelor şcolare. 

 Ţinând cont de faptul că Le ea Nr /

oganizarea reţelei şcolare de pe raza Sect r l i s

administraţiei publice locale sau ori e câte ri se im e

 Având în vedere adresaȘcolii Primare

înregistrată la registratura Admi istraţieiŞc lil r Sect r c r

05.12.2018,Hotărărea Nr.07 din ata e a C sili l i e a mi istra

Primare ,,King George”,nota de f ame tare

schimbarea denumirii unității școlare i Șc ala Primară

,,King George”,adresaȘcolii Primare

înregistrată la registratura Admi istraţieiŞc lil r Sect r c r

31.10.2018,adresa Școlii Primare 

la registratura AdministraţieiŞcolil r Sect r c r

Ministrului Educației Naționale Nr i ata e Or i l Mi istr l i E cației

Naționale Nr.4941 din data de

Municipiului București cu nr i ata e î re istrat la se i l

AdministraţieiŞcolilor Sector 6 c r

Anexei nr.2 a H.C.L. Sector 6 nr.

unităţilor de învăţământ preuniversitar e stat şi artic lar e e raza Sect r l i al

Municipiului Bucureşti pe anul şc lar

schimbădenumirea Școlii Primare Ki Ge r e”

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

S lai l I e e e ţei Nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44 

Cod operator bază date Nr. 5124/2007 

RAPORT  DE SPECIALITATE 

 

A â î e ere re ederile art.61 alin.2 din Legea Nr.1/2011 – Le ea E caţiei

Naţi ale reţea a şc lară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi

r a izează e către a torităţile administraţiei publice locale cu avizul c f rm al

Ţi â c t e fa tul că Legea Nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale im e ca

a izarea reţelei şc lare de pe raza Sectorului 6 să se efectueze anual e a t rităţile

a mi istraţiei lice l cale sau ori de câte ori se impune. 

Școlii Primare ,,King George” cu nr.2319 din data e

î re istrată la re istrat ra AdministraţieiŞcolilor Sector 6 cu nr.17024

H tărărea Nr  din data de 03.12.2018 a Consiliului de administra

Ki Ge r e” ota de fundamentare a Școlii Primare ,,King Ge r e” ri i

ții școlare din Școala Primară ,,King George” în Școala Gim azială

Șc lii Primare ,,King George” cu nr.2165 din data de

î re istrată la re istrat ra AdministraţieiŞcolilor Sector 6 cu nr.15076

Șc lii Primare ,,King George” cu nr.2018 din data de 09.10.20

la re istrat ra A mi istraţieiŞcolilor Sector 6 cu nr.13811 din data de 10.1

ției Nați nale Nr.4677 din data de 18.08.2017,Ordinul Ministr l i E cației

ți ale Nr i ata de 31.08.2018, a avizului Inspectorului Școlar Ge eral al

nr.40748 din data de 17.12.2018, înregistrat la se i l

A mi istraţieiŞc lil r Sector 6 cu nr.18510 din data de 27.12.2018, se impune m ifi

nr.30 din data de 30.01.2018 privind organizarea reţeleişc lare a

ităţil r e î ăţămâ t preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sect r l i al

M ici i l i B c reşti e anul şcolar 2018 – 2019, la învăţământ particular, î se s l că se

Șc lii Primare ,,King George” în Școala Gimnazială ,,King Ge r e” a â

 

Legea Educaţiei 

Naţi ale reţea a şc lară a ităţil r e î ăţămâ t re i ersitar e stat şi particular se 

r a izează e către a t rităţile a mi istraţiei lice l cale c avizul conform al 

Le ea E caţiei Naţionale impune ca 

ă se efect eze anual de autorităţile 

in data de 03.12.2018, 

7024 din data de 

H tărărea Nr i ata e a C sili l i e a ministrație al Școlii 

King George” privind 

Școala Gimnazială 

i data de 31.10.2018, 

5076 din data de 

0.2018, înregistrată 

10.2018, Ordinul 

ției Nați ale Nr i ata e Or i l Ministrului Educației 

Școlar General al 

r i ata e î registrat la sediul 

se impune modificarea 

ri i r a izarea reţeleişcolare a 

ităţil r e î ăţămâ t re i ersitar e stat şi artic lar e e raza Sectorului 6 al 

, în sensul că se 

ală King George”, având 3 



 

 

 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR

Splaiul Independenţei Nr. 315

Cod erat r ază ate Nr

Intrarea Capelei Nr.9B, Sector 6, B c re

Piscul Crasani, Nr.17, Sector 6, B c re

învăţământ preuniversitar particular i Sect r l

 Completarea reţeleişcolare a ităţil r e î ăţămâ t re i ersitar e stat

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti e a l

respectiv Școala Gimnazială ,,Kin Ge r e”

educaţional la nivelul unităţilor de î ăţămâ t

vigoare. 

           Considerăm că, aşa cum este c ce t r iect

Sector 6 Nr.30 din data de 30

învăţământ preuniversitar de stat 

pe anul şcolar 2018 – 2019, în sens l că se sc im ă e mirea

Școala Gimnazială ,,King George” a â i el ri e

nivel primar și nivel gimnazial cu se i l î I trarea Ca elei Nr B Sect r B c rești

Capelei Nr.5-7, Sector 6, Bucure

Stupca, Nr.6, Sector 6, București la ităţi e

6,întruneşte toate condiţiile de legalitate rt itate şi ecesitate re t e tr care s em

spre aprobare Consiliului Local al Sect r l i

 

 

AdministraţiaŞcolilor Sector

   DIRECTOR EXECUTIV 

                      EUGENIA-DANIELA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

S lai l I e e e ţei Nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44 

Cod operator bază date Nr. 5124/2007 

I trarea Ca elei Nr B Sector 6, București,Intrarea Capelei Nr.5-7, Sector 6, Buc re

Pisc l Crasa i Nr Sect r 6, București și Strada Stupca, Nr.6, Sector 6, București

î ăţămâ t re i ersitar articular din Sectorul 6. 

m letarea reţeleişcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

Sect r l i al M ici i l i Bucureşti pe anul 2018 - 2019 cu unitatea de învăţămâ t artic lar

lă ,,King George”este necesară pentru buna desfăşurare a r ces l i

e caţi al la i el l ităţilor de învăţământprivat în condiţii optime, conform le islaţiei î

C si erăm că aşa cum este conceput proiectulprivindmodificareaAnexei

30.01.2018 privind organizarea reţeleişcolare a ităţil r e

ersitar e stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipi l i B c re

 în sensul că se schimbă denumireaȘcolii Primare ,,Ki Ge r e” î

lă Ki George”, având 3 niveluri de școlarizare respectiv ni el

și i el im azial cu sediul în Intrarea Capelei Nr.9B, Sector 6, Buc rești

Sect r București,Strada Piscul Crasani, Nr.17, Sector 6, Bucure

ști la unităţi de învăţământ preuniversitar particular i Sect r l

î tr eşte t ate c iţiile de legalitate, oportunitate şi necesitate, drept pentru care s em

s re a r are C sili l i L cal al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre. 

tor 6  

DIRECTOR EXECUTIV  

DANIELA DUMITRU 

 

6, București, Strada 

ști și Stra a St ca Nr Sect r Bucureștila unităţi de 

m letarea reţeleişc lare a ităţil r e î ăţămâ t re i ersitar de stat şi particular a 

ământ particular, 

urare a procesului 

conform legislaţiei în 

Anexei Nr.2 a H.C.L. 

c lare a unităţilor de 

i artic lar e e raza Sect r l i al Municipiului Bucureşti 

Șc lii Primare ,,King George” în 

șc larizare res ectiv nivel preșcolar, 

și i el im azial c se i l î I trarea Ca elei Nr B Sect r 6, București, Intrarea 

Stra a Pisc l Crasa i Nr Sect r , București și Strada 

î ăţămâ t re i ersitar articular din Sectorul 

î tr eşte t ate c iţiile e le alitate rt itate şi ecesitate re t pentru care supunem 


