ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 223/23.08.2022
pentru modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 174/2022 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 .......................... 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:
- 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 nr. 4802/2017 al Ministerului Educației Naționale, 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 modificările și completările
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6
HOTĂRĂȘTE:
Art. I. H.C.L. al Sectorului 6 nr. 174/2022 se modifică după cum urmează: în titlu și în tot
cuprinsul hotărârii sintagmele „învățământ primar și gimnazial” și „învățământ primar și secundar”
se vor înlocui cu „învățământ preuniversitar”.
Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. al Sectorului 6 nr. 174/2022, rămân nemodificate.
Art. III. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și unitățile de învățământ
de stat de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, participante la program, 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. IV. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă,
în termenul prevăzut de lege.
INITIATOR PROIECT,
CONSILIER LOCAL,
Alexandru Valeriu Gâdiuță

AVIZEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
Secretarul general al Sectorului 6,
Demirel Spiridon

CONSILIUL LOCAL
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
la proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 174/2022
privind finanţarea participării elevilor din învăţământul primar și gimnazial înscriși
în unităţile de învăţământ de stat din Sectorul 6 al Municipiului București la
programul „Școală după Școală” în anul școlar 2022 – 2023

Având în vedere faptul că programele de tip „Școală după Școală” se pot
adresa și elevilor de liceu, iar I.S.M.B. Sector 6 a avizat și programe ale unor unităţi
liceale, pentru a identifica corect beneficiarii proiectului și unităţile de învăţământ
cărora li se adresează și pentru a putea finanţa fără echivoc cheltuielile
cu desfășurarea programului „Școală după Școală” pentru toţi elevii din
învăţământul preuniversitar de stat înscriși în astfel de programe la nivelul
Sectorului 6 este necesară modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 174/2022 prin
înlocuirea în titlu și în tot cuprinsul hotărârii a sintagmelor „învăţământ primar
și gimnazial” și „învăţământ primar și secundar” cu „învăţământ preuniversitar”.
În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. l)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completările
ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6,
proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 174/2022 privind
finanţarea participării elevilor din învăţământul primar și gimnazial înscriși în
unităţile de învăţământ de stat din Sectorul 6 al Municipiului București
la programul „Școală după Școală” în anul școlar 2022 – 2023.

CONSILIER LOCAL,
Alexandru Valeriu Gâdiuţă

COMPARTIMENT JURIDIC ȘI
CONTENCIOS ADMINISTRATIV
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

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 174/2022 privind finanţarea participării elevilor
din învăţământul primar și gimnazial înscriși în unităţile de învăţământ de stat din Sectorul 6
al Municipiului București la programul „Școală după Școală” în anul școlar 2022 – 2023

Având în vedere scopul realizării prezentului raport, respectiv al prezentării
considerentelor și circumstanţelor de natură juridică, reţinem următoarele:
- H.C.L. al Sectorului 6 nr. 174/2022 privind finanţarea participării elevilor din învăţământul
primar și gimnazial înscriși în unităţile de învăţământ de stat din Sectorul 6 al Municipiului
București la programul „Școală după Școală” în anul școlar 2022 – 2023;
- art. 3 alin. (2), art. 8 alin. (4), art. 13, art. 23 și art. 36 din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată;
- Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 6 din data de 17.06.2022,
înregistrată la sediul Administraţiei Școlilor Sector 6 cu nr. 7733 din data de 21.06.2022;
- Referatul de aprobare al viceprimarului Sectorului 6 al municipiului București dl. Alexandru
Valeriu Gâdiuţă;

Prin urmare, actele normative trebuie redactate într-un limbaj şi stil juridic specific
normativ, concis, sobru, clar şi precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a
regulilor gramaticale şi de ortografie, astfel că propunem pentru analiza, dezbaterea și
aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6, municipiul București a Proiectului pentru
modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 174/2022 privind finanţarea participării elevilor din
învăţământul primar și gimnazial înscriși în unităţile de învăţământ de stat din Sectorul 6 al
Municipiului București la programul „Școală după Școală” în anul școlar 2022 – 2023.

Compartimentul juridic și contencios administrativ
Consilier juridic,
Apostolescu Adrian Radu

