
 
 
 

 

 
 HOTĂRÂRE 

privind finanțarea participării elevilor din învățământul primar și gimnazial înscriși  
în unitățile de învățământ de stat din Sectorul 6 al Municipiului București  

la programul „Școală după Școală” în anul școlar 2022 – 2023 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al domnului consilier local Alexandru Valeriu 
Gâdiuță și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 31799/19.07.2022 din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 1, nr. 4 
și nr. 5; 

Ținând seama de: 
- Art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului cu nr. 5349/2011 

privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școală după Școală”; 
- Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4802/2017, pentru modificarea                   

şi completarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoală după Școală'', aprobată prin 
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.349/2011; 

- Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 6 din data                      
de 17.06.2022, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 7733 din data                      
de 21.06.2022; 

În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l), art. 196             
alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile              
și completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă finanțarea programelor de tip „Școală după Școală” organizate pentru 
elevii din învățământul primar și secundar, înscriși în unitățile de învățământ de stat din   
Sectorul 6 al Municipiului București care au primit avizarea funcționării acestui program în 
conformitate cu Ordinul MECTS nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 
Programului „Școală după școală”, cu modificările și completările ulterioare, lista acestor unități 
este prezentată în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Perioada pentru care se acordă finanțarea este anul școlar 2022-2023. 
Art. 3. Suma totală alocată de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București 

în condițiile prezentei hotărâri este de 33.400.000 lei. 
Art. 4. (1) Pentru obținerea finanțării, unitățile școlare trebuie să respecte următoarele 

condiții: 
 să asigure personal pentru minim 3 ore pe zi lucrătoare pentru activități de educaţie, 

complementare activităţii didactice și pentru servirea mesei;  
 la cererea părinților sau a reprezentanților legali pentru minim 50% dintre elevii înscriși 

într-o grupă, unitățile școlare trebuie să asigure alte activități sau supravegherea acestora 
până la ora 18.00, costul serviciilor aferente fiind suportat de către părinți sau 
reprezentanții legali. 
 (2) Resursele umane implicate în derularea programului vor fi asigurate în baza 

Ordinului MECTS nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului 
„Școală după Școală”, cu modificările și completările ulterioare și a legislației în vigoare.  
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            (3) Reprezentanții legali ai copiilor care doresc prelungirea programului, peste cele trei 
ore prevăzute la alin. (1) vor putea depune o cerere în acest sens către consiliile de administrație 
ale unităților școlare incluse în proiect.  
             (4) Consiliile de administrație ale unităților școlare vor decide, în baza solicitărilor 
primite, modalitatea de prelungire a programului, modul de organizare al grupelor rezultate, 
precum și costurile aferente înscrierii copiilor în programul extins, astfel încât acesta să poată               
să fie funcțional. 

Art. 5. (1) Din suma totală alocată, menționată la art. 3, toți elevii care vor participa                 
la program vor beneficia de o masă de prânz, în limita a maxim 20 de lei/elev/zi de prezență, 
achiziționarea serviciilor de catering fiind realizată la nivel centralizat de către Administrația 
Școlilor Sector 6.   
          (2) Unităților de învățământ primar și gimnazial de stat din Sectorul 6, care au cantină 
proprie, le va fi decontată de la bugetul local al Sectorului 6, suma de 20 lei/zi pentru fiecare zi 
de prezență fizică/elev, pentru asigurarea mesei de prânz. 

Art. 6. În cazul în care unităţile de învăţământ încheie acorduri de parteneriat pentru 
susţinerea activităţilor din pachetele educaţionale cu instituţii care pot furniza servicii 
educaţionale (palate şi cluburi ale copiilor, cluburi sportive şcolare etc.) şi organizaţii 
neguvernamentale, conform art. 18 din Ordinul MECTS nr. 5349/2011 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare a Programului „Școală după Școală”, cu modificările și completările 
ulterioare, care facturează serviciile prestate, contravaloarea acestor servicii poate fi decontată 
de la bugetul local, în limita unei ore pe zi/grupă elevi, din totalul de 3 ore pe zi menționat la               
art. 4 alin. (1) lit. a). 

Art. 7. Toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 vor 
prezenta lunar Administrației Școlilor Sector 6, până pe data de 5 a lunii următoare, pentru luna 
precedentă, statele de plată aferente activității resursei umane implicate și facturile de prestări 
servicii menționate la art. 6 al prezentei hotărâri, după caz. 

Art. 8. Plata resursei umane implicate, menționate la art. 6, implicate în programele de 
tip „Școală după Școală”, se va face de la bugetul local, prin Administrația Școlilor Sector 6 care 
va vira sumele în contul unităților de învățământ, în luna următoare prestării activității, pe baza 
documentelor prevăzute la art. 7. 

Art. 9. Unitatea școlară organizatoare își asumă răspunderea cu privire la respectarea 
tuturor condițiilor legale privind desfășurarea programului, inclusiv cele referitoare                      
la contractarea resursei umane implicate în program. 

Art. 10. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și unitățile                      
de învățământ de stat de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București din Anexă vor duce                  
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
             (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 11. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați, la instanța competentă,                
în termenul prevăzut de lege. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
         Lucian Dubălaru                                                              din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                       Secretarul general al Sectorului 6,  
 
 
  
                                                                                                       Demirel Spiridon   
 
 
Nr.: 174                                                                                                                                                                   
Data: 26.07.2022    
_____________________________________________________________________________ 
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                                                    ANEXĂ  
la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 174/26.07.2022 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea școlară 

Unitatea a depus 
dosar pentru 
organizarea 

programului SDS,  
în anul scolar  

2022-2023 (DA/NU) 

Nr. Estimativ 
elevi 

beneficiari 
program SDS, 

an şcolar  
2022-2023 

1. Școala Gimnazială “Adrian Păunescu” DA 200 

2. Școala Gimnazială “Ion Dumitriu” DA 150 

3. Școala Gimnazială ,,Orizont” DA 400 

4. Școala Gimnazială “Regele Mihai I” DA 250 

5. Școala Gimnazială “Sfântul Andrei” DA 430 

6. Școala Gimnazială “Sfântul Calinic de la 

Cernica” 

DA 310 

7. Școala Gimnazială “Sfinții Constantin și 
Elena” 

DA 90 

8. Școala Gimnazială nr. 59 DA 100 

9. Școala Gimnazială nr. 117 DA 330 

10. Școala Gimnazială nr. 153 DA 60 

11. Școala Gimnazială nr. 161 DA 50 

12. Școala Gimnazială nr. 163 DA 120 

13. Școala Gimnazială nr. 167 DA 255 

14. Școala Gimnazială nr. 168 DA 123 

15. Școala Gimnazială nr. 169 DA 450 

16. Școala Gimnazială nr. 197  DA 99 

17. Școala Gimnazială nr. 206 DA 190 

18. Școala Gimnazială nr. 279 DA 350 

19. Școala Gimnazială nr. 311 DA 200 

20. Liceul cu Program Sportiv “Mircea Eliade” DA 150 

21. Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu” DA 180 

22. Liceul Teoretic “Marin Preda” DA 300 

23. Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” DA 600 

24. Liceul Tehnologic “Sf. Antim Ivireanu” DA 140 

 TOTAL SECTOR 6 24 5527 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

Lucian Dubălaru 


