ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 245/16.09.2022
pentru aprobarea schimbării sediului Administrației Școlilor Sector 6

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 prevederile:
Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 271/2021 pentrru modificarea și completarea art. 112 din Legea educației

naționale nr. 1/2011;
H.C.L. al Sectorului 6 nr. 272/2021 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii

şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Şcolilor Sector 6;
În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1), 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. 1. Se aprobă schimbarea sediului Administrației Școlilor Sector 6 din
Splaiul Independenței nr. 315-317, Sector 6, București în Str. Calea Plevnei nr. 214, Sector 6,
București.
Art. 2. În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri Administrația Școlilor
Sector 6 va face toate demersurile pentru mutarea la noul sediu.
Art 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6, 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. 4. 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 aprobarea schimbării sediului Administraţiei
Școlilor Sector 6

Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 271/2021 pentru modificarea şi completarea art. 112 din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 conform căreia:
"(62) Schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a terenului folosit de instituţiile
şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se poate face după primii 3 ani
calendaristici de la întreruperea activităţii educaţionale, de către autorităţile
administraţiei publice locale, fără avizul conform al ministrului educaţiei,”
- prevederile Contractului nr. 3339/ 14.03.2019 conform căruia Administraţia
Școlilor Sector 6 și Colegiul Tehnic Carol I au închiriat imobilul în întregime către o
societate comercială pentru birouri și depozit,
- adresa Administraţiei Școlilor Sector 6 nr. 10912/ 7.09.2022 prin care se
refuză prelungirea contractului cu societatea D.M.V. Prosal Consulting SRL,
dovedindu-se continuitatea utilizării spaţiului cu destinaţie birouri pentru o perioadă
mai mare de 3 ani,
- nevoia identificării unor spaţii pentru relocarea unităţilor școlare care intră
în reabilitare în fiecare an,
- faptul că spaţiul în care Administraţia Școlilor Sector 6 își desfășoară
activitatea se află în incinta Liceului cu program Sportiv Mircea Eliade, făcând parte
dintr-un ansamblu de clădiri cu destinaţie activităţi de învăţământ în timp ce spaţiul
din Str. Calea Plevnei nr. 214 este izolat și la distanţă faţă de Colegiul Tehnic Carol și
orice altă unitate de învăţământ,
În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) și g) și art. 166 alin. (2)
lit. g) și l) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al
Sectorului
6,
proiectul
de
hotărâre
pentru
aprobarea
schimbării
sediului Administraţiei Școlilor Sector 6.
Consilier local,
Alexandru Valeriu Gâdiuţă
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SERVICIUL 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

Nr. 42198/16/09/2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind Proiectul de hotărâre nr. 245/16.09.2022
pentru aprobarea schimbării sediului Administraţiei Școlilor Sector 6

Având în vedere scopul realizării prezentului raport, respectiv al
prezentării considerentelor și circumstanţelor exclusiv de natură juridică,
reţinem următoarele:

Referatul de aprobare al domnului consilier local Alexandru Valeriu
Gâdiuţă

Prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 271/2021 pentrru modificarea și completarea
art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

H.C.L. a Sectorului 6 nr. 272/2021 privind aprobarea Organigramei,
a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale
Administraţiei Şcolilor Sector 6;
prevederile art. 139 alin. (1), 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;
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Proiectul de hotărâre nr. 245/16.09.2022 pentru aprobarea
schimbării sediului Administraţiei Școlilor Sector 6, se încadrează în
prevederile legale, astfel că propunem prezentul proiect pentru analiză,
dezbaterea și aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6, Municipiul
București.

ȘEF SERVICIU
FELICIA ANGHELACHE

CONSILIER JURIDIC,
VALENTIN MORARU

