ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 233/08.09.2022
privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 4 din data de 27.01.2022 privind
organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular
de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pentru anul școlar 2022 – 2023

Având în vedere Referatul de aprobare al domnului consilier local Alexandru Valeriu
Gâdiuță, Nota de fundamentare a Administrației Școlilor Sector 6 nr. 10802 din data de
05.09.2022 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 art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 – legea educației naționale, cu
modificările și completările ulterioare;
- adresa Grădiniței cu program normal ,,Mini Me” nr. 672 din data de 31.08.2022,
înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 10599 din data de
31.08.2022;
- Ordinul Ministrului Educației nr. 4145/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea
de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal ''MINI ME'' din
municipiul Bucureşti;
- Ordinul Ministrului Educației nr. 4861 din data de 30.08.2022;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. i), 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 și completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6
HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se completează Anexa nr. 2 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 4 din data de 27.01.2022
privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular
de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pentru anul școlar 2022 – 2023, la unități de
învățământ preuniversitar particular din Sectorul 6, la Grădinița cu program normal ,,Mini Me”
din Str. Erou Șerban Bogdan Stan nr. 6, Sector 6, București cu următoarele două sedii, respectiv
un sediu în Str. Reveriei nr. 14, Sector 6, București și un sediu în Str. Moise Nicoară nr. 7,
Sector 3, București, cu nivel de învățământ preșcolar.

Art. II. Restul prevederilor H.C.L. al Sectorului 6 nr. 4 din data de 27.01.2022 privind
organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe
raza Sectorului 6 al Municipiului București pentru anul școlar 2022 – 2023, cu modificările și
completările ulterioare, rămân neschimbate.
Art. III. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul
Școlar Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile 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.

INIȚIATOR PROIECT,
CONSILIER LOCAL,
Gâdiuță Alexandru Valeriu

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 privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 4
din data de 27.01.2022 privind organizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București
pentru anul școlar 2022 – 2023

În baza prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 – legea educaţiei
naţionale, cu modificările și completările ulterioare, a adresei Grădiniţei cu program
normal ,,Mini Me” nr. 672 din data de 31.08.2022, înregistrată la sediul Administraţiei
Școlilor Sector 6 cu nr. 10599 din data de 31.08.2022, a Ordinului Ministrului Educaţiei
nr. 4145 din data de 29.06.2022, a Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 4861 din data de
30.08.2022, se impune completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 4 din data
de 27.01.2022 privind organizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București
pentru anul școlar 2022 – 2023.
Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. i) și 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 Sectorlui 6 nr. 4 din data de 27.01.2022 privind organizarea reţelei școlare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6
al Municipiului București pentru anul școlar 2022 – 2023.

CONSILIER LOCAL,
Gâdiuţă Alexandru Valeriu

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR
SECTOR 6
Splaiul Independenței Nr. 315-317, Sector 6, București tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44

Cod operator bază date Nr. 5124/2007

Nr. 10802/05.09.2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind completarea Anexei Nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 4 din data de 27.01.2022 privind
organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza
Sectorului 6 al Municipiului București pentru anul școlar 2022 – 2023

Având în vedere prevederile art. 61, alin. 2 din Legea Nr. 1/2011 – Legea Educației
Naționale cu modificările și completările ulterioare, adresa Grădiniței cu program normal ,,Mini
Me” cu nr. 672 din data de 31.08.2022 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr.
10599 din data de 31.08.2022, Ordinul Ministrului Educației cu nr. 4145 din data de 29.06.2022,
Ordinul Ministrului Educației cu nr. 4861 din data de 30.08.2022, adresa Grădiniței cu program
normal ,,Mini Me” cu nr. 672 din data de 31.08.2022 înregistrată la sediul Administrației Școlilor
Sector 6 cu nr. 10599 din data de 31.08.2022, se impune completarea Anexei Nr. 2 a H.C.L. Sector
6 nr. 4 din data de 27.01.2022 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pentru anul
școlar 2022 – 2023.
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.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR
SECTOR 6
Splaiul Independenței Nr. 315-317, Sector 6, București tel. 021/430.51.42-43, fax 021/430.51.44

Cod operator bază date Nr. 5124/2007
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 cu modificările
și completările ulterioare, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect
privind completarea Anexei Nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 4 din data de 27.01.2022 privind
organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza
Sectorului 6 al Municipiului București pentru anul școlar 2022 – 2023.
În scopul de mai sus, prezentăm spre aprobare alăturatul proiect de hotărâre.

Administrația Școlilor Sector 6
DIRECTOR EXECUTIV
Petre Mihai

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR
SECTOR 6
Splaiul Independenței Nr. 315-317, Sector 6, București 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. 4 din
data de 27.01.2022 privind
organizarea reţelei şcolare
a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi
particular de pe raza
Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti
pentru anul şcolar 2022 –
2023

privind completarea Anexei
Nr. 2 a H.C.L. Sector 6 nr. 4
din data de 27.01.2022
privind organizarea rețelei
școlare a unităților de
învățământ preuniversitar de
stat și particular de pe raza
Sectorului 6 al Municipiului
București pentru anul școlar
2022 – 2023

Se adaugă în anexa Nr. 2 la unități
de învățământ preuniversitar
particular din Sectorul 6, la
Grădinița ,,Mini Me” din Str.
Erou Șerban Bogdan Stan, Nr. 6 ,
Sector 6, București următoarele
două sedii respectiv un sediu în
Str. Reveriei, Nr. 14, Sector 6,
București și un sediu în Str.
Moise Nicoară, nr. 7, Sector 3,
București cu nivel de învățământ
preșcolar.

Administraţia Şcolilor Sector 6
DIRECTOR EXECUTIV
Petre Mihai

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

RAPORT DE SPECIALITATE
privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 4 din data de 27.01.2022 privind
organizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular
de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pentru anul școlar 2022 – 2023

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

prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale, cu

modificările și completările ulterioare;
-

adresa Grădiniţei cu program normal ,,Mini Me” nr. 672 din data de 31.08.2022,

înregistrată la sediul Administraţiei Școlilor Sector 6 cu nr. 10599 din data de 31.08.2022;
-

Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 4145/2022 privind acordarea acreditării pentru

unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal ''MINI ME''
din municipiul Bucureşti;
-

Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 4861 din data de 30.08.2022;

Referatul de aprobare al viceprimarului Sectorului 6 al municipiului București dl.
Alexandru Valeriu Gâdiuţă;
Nota de Fundamentare nr. 10802/05.09.2022 transmisă de dl. Petre Mihai - Director
Executiv - Administraţia Școlilor Sector 6
Prin urmare, modificările aduse se încadrează în prevederile legale astfel că,
propunem pentru analiza, dezbaterea și aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6,
municipiul București a Proiectului privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. al Sectorului 6
nr. 4 din data de 27.01.2022 privind organizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pentru anul
școlar 2022 – 2023.

Serviciul juridic și contencios administrativ
Consilier juridic,
Apostolescu Adrian Radu

