
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 641/23.11.2021 

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, cu modificările şi 
completările ulterioare  

 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare 
a Administrației Școlilor Sector 6 nr. 15950/23.11.2021 și Raportul de specialitate al  
Compartimentului Juridic și Contencios Administrativ nr. ................., din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6;   
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr...... și 
nr........; 
 Ținând seama de: 

- prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- adresa Grădiniței cu program normal și prelungit ,,Căsuța Ștrumfilor” nr. 92 din data de 
08.09.2021, înregistrată la registratura Primăriei Sector 6 cu nr. 36000 din data de 13.09.2021, 
înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 12985 din data de 16.09.2021; 

- Ordinul Ministrului Educației nr. 4982 din data de 23.08.2021; 
- adresa Grădiniței cu program normal și prelungit ,,Irina” nr. 124 din data de 24.09.2021, 

înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 13467 din data de 24.09.2021;  
- Ordinul Ministrului Educației nr. 5114 din data de 26.08.2021; 
- avizul Inspectoratului Școlar General al Muncipiului București nr. 22361 din data de 

10.11.2021, înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 15669 din data de 
12.11.2021; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. l),        
art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

Consiliul  Local  al Sectorului  6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. I. Se completează Anexa nr. 2 la H.C.L. al Sectorului 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 
modificările și copletările ulterioare, la unități de învăţământ particular din Sectorul 6, cu 
următoarele unități de învățământ particular: Grădinița cu program normal și prelungit                
,,Căsuța Ștrumfilor”, cu sediul în București, Str. Jarului nr. 3, Sector 6 și  Grădinița cu program 
normal și prelungit ,,Irina”, cu sediul în București, Str. Nicodim nr. 27, Sector 6. 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
 Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. al Sectorului 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. III. (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. 
 Art. IV. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța competentă în termenul prevăzut 
de lege. 
 
            

 
 

 
INIȚIATOR PROIECT, 

PRIMAR, 
CIPRIAN CIUCU 

  
  AVIZEAZĂ 

             pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019 

    Secretarul general al Sectorului 6, 
    Demirel Spiridon 



CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 În baza prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, 
cu modificările și completările ulterioare, adresa Grădiniţei cu program normal și 
prelungit ,,Căsuţa Ștrumfilor” nr. 92 din data de 08.09.2021, înregistrată la 
registratura Primăriei Sectorului  6 cu nr. 36000 din data de 13.09.2021, înregistrată 
la sediul Administraţiei Școlilor Sector 6 cu nr. 12985 din data de 16.09.2021, Ordinul 
Ministrului Educaţiei cu nr. 4982 din data de 23.08.2021, adresa Grădiniţei cu 
program normal și prelungit ,,Irina” nr. 124 din data de 24.09.2021, înregistrată la 
sediul Administraţiei Școlilor Sector 6 cu nr. 13467 din data de 24.09.2021, Ordinul 
Ministrului Educaţiei nr. 5114 din data de 26.08.2021 și avizul Inspectoratului Școlar 
General al Muncipiului București cu nr. 22361 din data de 10.11.2021, înregistrat la 
sediul Administraţiei Școlilor Sector 6 cu nr. 15669 din data de 12.11.2021, se impune 

completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. al Sectorului 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 modificările și completările ulterioare, la unităţi de învăţământ 
particular din Sectorul 6, cu următoarele unităţi de învăţământ particular: Grădiniţa 
cu program normal și prelungit ,,Căsuţa Ștrumfilor” cu sediul în București, Str. Jarului 
nr. 3, Sector 6 și  cu  Grădiniţa cu program normal și prelungit ,,Irina” cu sediul în 
București, Str. Nicodim nr. 27, Sector 6. 
 Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu art. 166 
alin. (2) lit. l) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 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. al Sectorului 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 

 

 

 

 

 



 
 

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. 15950/23.11.2021 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

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 

 

 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 normal și 

prelungit ,,Căsuța Ștrumfilor” cu nr. 92 din data de 08.09.2021 trimisă pe mail în data de 

09.09.2021 înregistrată la registratura Primăriei Sector 6 cu nr. 36000 din data de 13.09.2021 

redirecționată și înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 12985 din data de 

16.09.2021, Ordinul Ministrului Educației cu nr. 4982 din data de 23.08.2021, adresa Grădiniței 

cu program normal și prelungit ,,Irina” cu nr. 124 din data de 24.09.2021 înregistrată la sediul 

Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 13467 din data de 24.09.2021, Ordinul Ministrului 

Educației cu nr. 4114 din data de 26.08.2021 și avizul Inspectoratului Școlar General al 

Muncipiului București cu nr. 22361 din data de 10.11.2021 trimis pe mail în data de 12.11.2021 

și înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 15669 din data de 12.11.2021, 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 următoarele unități de învățământ particular, respectiv: Grădinița cu 

program normal și prelungit ,,Căsuța Ștrumfilor” cu sediul în București, Str. Jarului, Nr. 3, 



 
 

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 
 

Sector 6 și  cu  Grădinița cu program normal și prelungit ,,Irina” cu sediul în București, Str. 

Nicodim, Nr. 27, 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. 

 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. 

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

 

 

Administraţia Şcolilor Sector 6 

DIRECTOR EXECUTIV 

VERIOTTE NICOLA OCTAVIAN 



 
 

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 Notă 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 normal și 

prelungit ,,Căsuța Ștrumfilor” și 

Grădinița cu program normal și 

prelungit ,,Irina” 

 

 

 

 

Administraţia Şcolilor Sector 6 

DIRECTOR EXECUTIV 

VERIOTTE NICOLA OCTAVIAN 



                                                                                                           ANEXĂ  
                                                                                la H.C.L. al Sectorului 6 nr……./....……2021 

 
 
 
 

 
 

Nr. 
crt. 

UNITATE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT  

NIVELUL 
ȘCOLARIZAT  

ADRESĂ NUMĂR TELEFON 

1. Grădinița cu 

program normal 

și prelungit 

,,Căsuța 

Ștrumfilor” 

PRE Str. Jarului nr. 3, Sector 6, 

București 

Tel: 0720126907 

E-mail: 

gradinitacasutastrumfilor@gmail.com 

  

2. Grădinița cu 

program normal 

și prelungit 

,,Irina” 

PRE Str. Nicodim nr. 27, Sector 

6, București 

Tel: 0723353456 

E-mail: 

office@gradinitairina.ro 

 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
 


