MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 477/26.06.2019.

PROIECT
În temeiul Legii nr. 215/2001
AVIZEAZǍ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Gimnaziale nr.164 în Școala Gimnazială
,,Sfântul Calinic de la Cernica”, începând cu anul şcolar 2019 – 2020
Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 nr. 12057
din data de 25.06.2019 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;
În conformitate cu prevederile art. 61 a Legii nr. 1/2011 - legea educaţiei naţionale, cu
modificările și completările ulterioare, art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare,
Ordinului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de
învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, ordin modificat și completat cu
Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 3283/2012,
Ordinului nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire
de denumiri Județene, respectiv a Municipiului București, adresei conducerii Școlii Gimnaziale
nr. 164 având nr. 1384 din data de 20.06.2019 înregistrată la sediul Administrației Școlilor
Sector 6 cu nr. 11872 din data de 20.06.2019, notei de fundamentare a Școlii Gimnaziale
nr. 164 înregistrată cu nr. 1377 din data de 19.06.2019, procesele verbale ale Consiliului de
administrație al Școlii Gimnaziale nr. 164 din data de 10.04.2019, 13.05.2019 și 15.05.2019,
adresei Mitropoliei Munteniei și Dobrogei – Arhiepiscopia Bucureștilor nr. 4768 din data de
17.04.2019, respectiv prevederile adresei Inspectoratului Școlar al Municipiului București
nr. 11741 din data de 11.06.2019, adresei Administrației Școlilor Sector 6 nr…… din data de
…...2019 înregistrată la Prefectura Municipiului București cu nr……. din data de …….2019,
avizului Comisiei de Atribuire de Denumiri a Municipiului București nr……… din data de
………..2019;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum şi ale 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 aprobă schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar de stat
Școala Gimnazială nr. 164 cu sediul în București, str. Pravăț nr. 22, Sector 6, în Școala
Gimnazială ,,Sfântul Calinic de la Cernica” cu sediul în București, str. Pravăț nr. 22, Sector 6,
începând cu anul şcolar 2019 – 2020, conform Anexei ce constituie parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Şcolilor Sector 6 și directorul unității de
învățământ, 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
În baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, cu
modificările și completările ulterioare, privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat şi particular de către autorităţile administraţiei publice locale;
Având în vedere Ordinul nr. 6564/2011 – privind aprobarea Procedurii de atribuire a
denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, ordin
modificat și completat cu Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului
nr. 3283/2012, Ordinul nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare a
Comisiei de Atribuire de denumiri Județene, respectiv a Municipiului București, adresa
conducerii Școlii Gimnaziale nr. 164 nr. 1384 din data de 20.06.2019, înregistrată la sediul
Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 11872 din data de 20.06.2019, nota de fundamentare a
Școlii Gimnaziale nr. 164, înregistrată cu nr. 1377 din data de 19.06.2019, procesele verbale ale
Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 164 din data de 10.04.2019, 13.05.2019 și
15.05.2019, adresa Mitropoliei Munteniei și Dobrogei – Arhiepiscopia Bucureștilor nr. 4768 din
data de 17.04.2019, respectiv adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 11741
din data de 11.06.2019, adresa Administrației Școlilor Sector 6 nr…… din data de …...2019,
înregistrată la Prefectura Municipiului București cu nr……. din data de …….2019, avizul
Comisiei de Atribuire de Denumiri a Municipiului București nr……… din data de
………..2019, se impune schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar de stat
Școala Gimnazială nr. 164, cu sediul în București, str. Pravăț nr. 22, Sector 6, în Școala
Gimnazială ,,Sfântul Calinic de la Cernica” cu sediul în București, str. Pravăț nr.22, Sector 6,
începând cu anul şcolar 2019 – 2020.
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12057 din data de 25.06.2019, al
Directorului Executiv al Administraţiei Şcolilor Sector 6, ținând cont de legislația în vigoare,
înaintez spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre
privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Gimnaziale nr. 164 în Școala Gimnazială
,,Sfântul Calinic de la Cernica”, începând cu anul şcolar 2019 – 2020.
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RAPORT SPECIALITATE

Având în vedere prevederile art.61 din Legea Nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale,
cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat şi particular de către autorităţile administraţiei publice
locale;
Ţinând cont de faptul că art.5 și art.6 din Ordinul Nr.6564/2011 – privind aprobarea
Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de
învățământ preuniversitar, ordin modificat și completat cu Ordinul Ministrului Educației
Cercetării Tineretului și Sportului Nr.3283/2012, prevede că atribuirea, respectiv modificarea
denumirilor unităților de învățământ de stat și particular se realizează de către consiliile locale
prin hotărâre de consiliu local pentru unitățile de învățământ din raza lor teritorială, în baza
solicitării avizului conform al Inspectoratului Școlar privind organizarea rețelei școlare
respectiv al Comisiei de Atribuire Denumiri a Municipiului București.
Având în vedere Ordinul Nr.564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de
Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri Județene, respectiv a Municipiului
București, adresa conducerii Școlii Gimnaziale Nr.164 cu nr.1384 din data de 20.06.2019
înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr.11872 din data de 20.06.2019, nota
de fundamentare a Școlii Gimnaziale Nr.164 înregistrată cu nr.1377 din data de 19.06.2019,
procesele verbale ale Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr.164 din data de
10.04.2019, 13.05.2019 și 15.05.2019, adresa Mitropoliei Munteniei și Dobrogei –
Arhiepiscopia Bucureștilor cu nr.4768 din data de 17.04.2019, respectiv adresa
Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr.11741 din data de 11.06.2019, a adresei
Administrației Școlilor Sector 6 cu nr…… din data de …...2019 înregistrată la Prefectura
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Municipiului București cu nr……. din data de …….2019, avizul Comisiei de Atribuire de
Denumiri a Municipiului București cu nr……… din data de ………..2019, se impune
schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Nr.164,
cu sediul în București, Str.Pravăț, Nr.22, Sector 6, în Școala Gimnazială ,,Sfântul Calinic de la
Cernica” cu sediul în București, Str.Pravăț, Nr.22, Sector 6, începând cu anul şcolar 2019 –
2020.
Considerăm că, aşa cum este conceput prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea
schimbării denumirii Școlii Gimnaziale Nr.164 în Școala Gimnazială ,,Sfântul Calinic de la
Cernica” începând cu 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.
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