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 HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui număr de 3739 pachete de Crăciun pentru personalul didactic, auxiliar 

 și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 
 
 
 
Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 18305 din data de 06.11.2019 

al Administraţiei Şcolilor Sector 6 și Referatul de aprobare al d-nei consilier local Florentina 
Gaspar; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 
Ținând seama de prevederile art. 102 alin. (1), coroborat cu art. 105 alin. (2) lit. l) din        

Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările și completările ulterioare și a 
adresei Inspectoratului Școlar Sector 6 al Municipiului București trimisă pe e-mail în data de 
06.11.2019, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 18302 din data de 
06.11.2019 privind numărul personalului didactic, auxiliar și nedidactic, angajat în unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  

Consiliul Local Sector 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă, în limita fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2019, în luna 
decembrie, acordarea unui număr de 3739 pachete de Crăciun pentru personalul didactic, 
auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, în 
valoare de 100 lei cu TVA/pachet/angajat. 

Art. 2. (1) Finanțarea contravalorii pachetelor, în cuantum de 373.900 lei cu TVA, va fi 
suportată din bugetul Administraţiei Şcolilor Sector 6, pe anul 2019.  
 (2) Numărul pachetelor pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din 
Sectorul 6, este prevăzut în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administraţia Școlilor Sector 6 şi Direcţia Generală 
Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ,                                                       AVIZEAZĂ 

                                                                                 pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
                                                                                                    din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                        SECRETARUL SECTORULUI 6, 
 
 
                                                                                                        Demirel Spiridon 
 
                                                                                                         
Nr.:                                                                                     
Data:    



 
 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 În baza prevederilor art. 102 alin. (1), coroborat cu art. 105 alin. (2) lit. l) 
din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările și completările 
ulterioare și a adresei Inspectoratului Școlar Sector 6 al Municipiului București 
trimisă pe e-mail în data de 06.11.2019, înregistrată la sediul Administrației 
Școlilor Sector 6 cu nr. 18302 din data de 06.11.2019 privind numărul 
personalului didactic, auxiliar și nedidactic, angajat în unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din Sectorul 6, se impune acordarea unui număr de                
3739 pachete de Crăciun pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic angajat 
în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6. 
 Ținând cont de Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 18305 din data de 
06.11.2019 al Directorului Executiv al Administraţiei Şcolilor Sector 6, prin care 
se propune acordarea unui număr de 3739 pachete de Crăciun pentru personalul 
didactic, auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de 
stat din Sectorul 6. 
 Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu               
art. 166 alin. (2) lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ. 
 Se propune dezbaterii și aprobării, Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre alăturat. 
 
 
 
 

CONSILIER LOCAL, 

Florentina Gaspar 



 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

 

Splaiul Independenţei Nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44 

Cod operator bază date Nr. 5124/2007 

 
Nr.18305/06.11.2019 

 

RAPORT SPECIALITATE 

 

 Având în vedere prevederile art. 102 alin. (1), coroborat cu art. 105 alin. 

(2) lit. l) din Legea Nr. 1/2011 privind educaţia naţională cu modificările și 

completările ulterioare, adresa Inspectoratului Școlar Sector 6 al Municipiului 

București trimisă pe mail în data de 06.11.2019 înregistrată la sediul 

Administrației Școlilor Sector 6 cu nr.18302 din data de 06.11.2019 privind 

numărul personalului didactic, auxiliar și nedidactic, angajat în unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 se impune acordarea unui număr 

de 3739 pachete de Crăciun pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic 

angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6; 

 Ținând cont, că angajații unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

Sectorul 6 (personal didactic, auxiliar și nedidactic) prestează servicii în folosul 

comunității locale, respectiv pentru elevii din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 6, pentru motivarea acestora, considerăm 

oportună acordarea unor pachete de Crăciun. 

 Acordarea de pachete de Crăciun reprezintă un semn de recunoștință și 

apreciere din partea administrației locale a Sectorului 6 pentru devotamentul, 

profesionalismul și eforturile depuse de cadrele didactice împreună cu 

personalul nedidactic și personalul auxiliar, pentru buna desfășurare a procesului 

educațional și nu în ultimul rând, pentru rezultatele obținute de aceștia și elevii 

îndrumați de aceștia în ultimii ani. 



 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR 

 

 

Splaiul Independenţei Nr. 315-317, Sector 6, Bucureşti tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44 

Cod operator bază date Nr. 5124/2007 

 
 Acordarea pachetelor de Crăciun se va efectua în baza situației cu 

numărul de angajați ai fiecărei unități de învățământ preuniversitar de stat din 

Sectorul 6, situație ce a fost înaintată de Inspectoratul Școlar Sector 6 și care stă 

la baza prezentei hotărâri de consiliu. 

 Astfel, fiecare angajat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 

din Sectorul 6 va primi în luna decembrie 2019, un pachet de Crăciun în valoare 

de 100 de lei cu TVA. 

 Numărul pachetelor de Crăciun acordate în luna decembrie 2019, vor fi în 

număr de 3739 bucăți care se vor acorda celor 3739 de angajați din cadrul 

unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6. 

 Luând în considerare prevederile art.139 alin.(1) coroborat cu art.166, 

alin.(2), lit.l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul 

proiect privind acordarea unui număr de 3739 pachete de Crăciun pentru 

personalul didactic, auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din Sectorul 6. 

 În scopul de mai sus, prezentăm spre aprobare alăturatul proiect de 

hotărâre. 

                                                       

    

Administraţia Şcolilor Sector 6 

DIRECTOR EXECUTIV 

Dumitru Daniela-Eugenia 

 

 


