
 
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                              PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                              
S.T. 409/17.06.2021  
 

 
 HOTĂRÂRE 

privind completarea Anexei Nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 13 din data de 21.01.2021 privind 
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe 

raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2021 – 2022  
 
 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 

specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6 înregistrat cu nr. 6641 din data de 10.05.2021; 
Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 

 Ținând seama de prevederile art. 61 alin. (2) din Legea Nr. 1/2011 – legea educaţiei 
naţionale, cu modificările și completările ulterioare, adresei Grădiniței cu program prelungit 
,,Ada” nr. 246 din data de 06.05.2021, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu 
nr. 6515 din data de 06.05.2021, a Ordinului Ministrului Educației și Cercetării cu nr. 5320 din 
data de 28.08.2020 și a avizului Inspectoratului Școlar General al Muncipiului București               
nr. 9409 din data de 07.06.2021; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. i), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

Consiliul  Local  Sector  6 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1.  Se completează Anexa Nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 13 din data de 21.01.2021 
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular 
de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2021 – 2022 la unități de 
învăţământ particular din Sectorul 6 cu următoarea unitate de învățământ particular, respectiv: 
Grădinița cu program prelungit ,,Ada” cu sediul în București, Str. Gheorghe Spacu, Nr. 21, 
Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 13 din data de 21.01.2021 privind 
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe 
raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2021 – 2022, rămân neschimbate. 

Art. 3. (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 vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 AVIZEAZĂ 
                                                                                  pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
                                                                                                  din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                        Secretarul General al Sectorului 6,    
 
 
                                 Demirel Spiridon 

 
 
 
 
Nr. : 
Data : 
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 În baza prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea Nr. 1/2011 – legea educaţiei 
naţionale, cu modificările și completările ulterioare, adresei Grădiniței cu program 
prelungit ,,Ada” nr. 246 din data de 06.05.2021, înregistrată la sediul Administrației 
Școlilor Sector 6 cu nr. 6515 din data de 06.05.2021,  Ordinului Ministrului Educației și 
Cercetării nr. 5320 din data de 28.08.2020 și a avizului Inspectoratului Școlar General al 
Muncipiului București nr. 9409 din data de 07.06.2021, se impune completarea Anexei 
Nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 13 din data de 21.01.2021 privind organizarea reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al 
Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2021 – 2022, la unități de învăţământ particular din 
Sectorul 6, cu următoarea unitate de învățământ particular, respectiv, Grădinița cu 
program prelungit ,,Ada”, cu sediul în București, Str. Gheorghe Spacu, Nr. 21, Sector 6. 
 Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. i), coroborat cu art. 166,     
alin. (2) lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului 
Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind completarea Anexei Nr. 2 la                   
H.C.L. Sector 6 nr. 13 din data de 21.01.2021 privind organizarea reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 
al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2021 – 2022. 

 
 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
 



________________________________________________________________________________________ 

 

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
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DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI RESURSE UMANE 
Nr.63/12.08.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  

Ținînd cont de Nota de fundamentare nr. Nr. 6641/10.05.2021, întocmită de către Administrația Școlilor 

Sector 6; 

 Având în vedere prevederile art.61 alin.2 din Legea Nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale cu modificările și 

completările ulterioare, precum și Ordinul Ministrului Educației și Cercetării  nr. 5320 din data de 28.08.2020; 

Luând în considerare adresa Grădiniței cu program prelungit ,,Ada” cu nr. 246 din data de 06.05.2021 

înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 6515 din data de 06.05.2021, și  avizul Inspectoratului 

Școlar General al Muncipiului București  nr. 9409 din data de 07.06.2021, se impune completarea Anexei Nr. 2 a 

H.C.L. Sector 6 nr. 13 din data de 21.01.2021 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2021 – 2022, la 

unitați de învăţământ particular din Sectorul 6 cu următoarea unitate de învățământ particular, respectiv Grădinița cu 

program prelungit ,,Ada” cu sediul în București, Str. Gheorghe Spacu, Nr. 21, Sector 6. 

 Pentru a nu se produce disfuncționalități în cadrul procesului educational la nivelul unităților de învățământ 

preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 și pentru funcționarea acestor unități în condiții optime, în 

conformitate cu legislația în vigoare, se 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. 

 Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. i) 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 completarea Anexei Nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 13 din data de 21.01.2021 

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 

6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2021 – 2022 cu Grădinița cu program prelungit ,,Ada” la unități de 

învăţământ particular din Sectorul 6. 

 Analizînd cele prezentate mai sus, opinez că sunt îndeplinite condițiile de legalitate pentru a fi supus 

dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind  privind completarea Anexei 

Nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 13 din data de 21.01.2021 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2021 – 2022  

DIRECTOR EXECUTIV 

Dima Cecilia 
 

            Intocmit, 

Cons.jur.Anghelache Ionica 

 
 



 
 

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. 6641/10.05.2021 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 Având în vedere prevederile art.61 alin.2 din Legea Nr.1/2011 – Legea Educaţiei 

Naţionale cu modificările și completările ulterioare, adresa Grădiniței cu program prelungit 

,,Ada” cu nr. 246 din data de 06.05.2021 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu 

nr. 6515 din data de 06.05.2021, a Ordinului Ministrului Educației și Cercetării cu nr. 5320 din 

data de 28.08.2020 și a avizului Inspectoratului Școlar General al Muncipiului București cu nr. 

9409 din data de 07.06.2021, se impune completarea Anexei Nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 13 din 

data de 21.01.2021 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2021 – 2022, la 

unitate de învăţământ particular din Sectorul 6 cu următoarea unitate de învățământ particular, 

respectiv Grădinița cu program prelungit ,,Ada” cu sediul în București, Str. Gheorghe Spacu, Nr. 

21, Sector 6. 

 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. 



 
 

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 
 

 Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. i) 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 completarea Anexei Nr. 2 a 

H.C.L. Sector 6 nr. 13 din data de 21.01.2021 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

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

pe anul şcolar 2021 – 2022 cu Grădinița cu program prelungit ,,Ada” la unități de învăţământ 

particular din Sectorul 6. 

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

 

 

Administraţia Şcolilor Sector 6 

DIRECTOR EXECUTIV 

DUMITRU EUGENIA-DANIELA 



 
 

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 
 

 

Anexă Nota de fundamentare 

 

 

Nr. Crt. Varianta Existentă Varianta propusă   Observații  

1. H.C.L. Sector 6 nr. 13 din 

data de 21.01.2021 privind 

organizarea reţelei şcolare 

a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi 

particular de pe raza 

Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti pe 

anul şcolar 2021 – 2022 

Proiect de hotărâre privind 

completarea Anexei Nr. 2 a 

H.C.L. Sector 6 nr. 13 din 

data de 21.01.2021 privind 

organizarea reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat şi 

particular de pe raza 

Sectorului 6 al Municipiului 

Bucureşti pe anul şcolar 2021 

– 2022 

Se adaugă în anexa Nr.2 

Grădinița cu program prelungit 

,,Ada”  

 

 

 

 

Administraţia Şcolilor Sector 6 

DIRECTOR EXECUTIV 

DUMITRU EUGENIA-DANIELA 

 


