
                                                                                                                                                    
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 277/24.10.2022 

privind completarea și modificarea Anexei nr. 1 a H.C.L. Sector 6 nr. 4/2022 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 pentru introducerea în rețeaua școlară a 

creșelor, unități de educație timpurie și îngrijire pentru copii de vârstă antepreșcolară, cu personalitate 
juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 

 
 
 
 
 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare                
a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 nr. D/16996/20.10.2022 și 
Raportul de specialitate al ......................................... nr. .......……, din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local                
al Sectorului  6  nr............ și nr. ……..;        

Având în vedere: 
- H.C.L. Sector 6 nr. 4/27.01.2022 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; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 51/09.03.2022 pentru reorganizarea centrelor de zi 
de tip creșă, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6 în structuri de creșă, unități de educație timpurie și îngrijire pentru copii 
de vârstă antepreșcolară, cu personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

- Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare                

şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6564/2011 privind 
aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul 
naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

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 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. I. (1) Se completează Anexa nr. 1 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 pe anul școlar 2022 – 2023, cu modificările și completările 
ulterioare, la unități de învățământ de stat din Sectorul 6 cu următoarele unități de învățământ de stat: 

- Creșa Harap Alb, cu sediul în str. Estacadei nr. 13, sector 6, C.I.F. 45978486, cu o capacitate 
de 340 locuri. Creșa funcționează cu program prelungit; 
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- Creșa Neghiniță, cu sediul în  Aleea Crăiești nr. 1, sector 6, C.I.F. 45978109, cu o capacitate 
de 390 locuri. Creșa funcționează cu program prelungit; 

- Creșa Pinocchio, cu sediul în Aleea Compozitorilor nr. 20, sector 6, C.I.F. 45978133, cu o 
capacitate de 250 locuri. Creșa funcționează cu program prelungit, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 4/2022 rămân nemodificate. 
Art. II. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului    

Sector 6 și Inspectoratul Școlar 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. III. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în 

termenul prevăzut de lege. 
 
 
 
 
INIȚIATOR PROIECT,                                                                            AVIZEAZĂ 
       PRIMAR,                                                                     pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  

   CIPRIAN CIUCU                                                                            din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                               Secretarul general al Sectorului 6,                       

                                                                                                                    Demirel Spiridon 
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SECTOR 6 BUCUREȘTI 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea Anexei nr. 1                               
a H.C.L. Sector 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 pentru introducerea în reţeaua 

școlară a creșelor, unităţi de educaţie timpurie și îngrijire pentru copii de vârstă 
antepreșcolară, cu personalitate juridică, în subordinea Direcţiei Generale  

de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 6 
 

 

Nota de fundamentare nr. D/16996/20.10.2022 întocmită de către Directorul 
General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  
susţine introducerea în reţeaua școlară a creșelor, unităţi de educaţie timpurie                
și îngrijire pentru copii de vârstă antepreșcolară, cu personalitate juridică, în 
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 6. 

Precizăm că, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
consiliul local, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, asigură cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru 
protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei                
şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

În temeiul prevederilor 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 şi aprobare, Consiliului 
Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea Anexei 
nr. 1 a H.C.L. Sector 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 pentru introducerea în reţeaua 
școlară a creșelor, unităţi de educaţie timpurie și îngrijire pentru copii de vârstă 
antepreșcolară, cu personalitate juridică, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Sector 6. 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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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. 333/25.10.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind completarea și modificarea Anexei nr. 1 a H.C.L. Sector 6 nr. 4/2022 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 pentru introducerea în reţeaua școlară a creșelor, unităţi de educaţie timpurie 

și îngrijire pentru copii de vârstă antepreșcolară, cu personalitate juridică, în 
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 6. 

 

 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare                      
a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6                      
nr. D/16996/20.10.2022 și Raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Sectorului  6  

Având în vedere: 
- H.C.L. Sector 6 nr. 4/27.01.2022 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, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 51/09.03.2022 pentru reorganizarea 
centrelor de zi de tip creșă, aflate în subordinea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 6 în structuri de creșă, unităţi 
de educaţie timpurie și îngrijire pentru copii de vârstă antepreșcolară, cu 
personalitate juridică, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
și Protecţia Copilului Sector 6; 

- Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, 
cu modificările și completările ulterioare; 



Pagină 2 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de 
organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie 
antepreşcolară, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și sportului nr. 6564/2011 
privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de 
învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- 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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 277/24.10.2022 privind completarea și modificarea 

Anexei nr. 1 a H.C.L. Sector 6 nr. 4/2022 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 pentru introducerea în reţeaua 
școlară a creșelor, unităţi de educaţie timpurie și îngrijire pentru copii de vârstă 
antepreșcolară, cu personalitate juridică, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Sector 6, se încadrează  în prevederile legale, astfel că 
propunem prezentul proiect pentru analiza, dezbaterea și aprobarea de către Consiliul 
Local Sector 6, Municipiul București.  

    
 

ȘEF SERVICIU, 

 

ANGHELACHE FELICIA-GIORGIANA 

 
 
 
 
 
 
 

   Consilier juridic, 
                          Bunescu Liviu 

 
 



 

 

 

 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

în vederea inițierii proiectului de hotărâre privind completarea și modificarea 
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 pentru 

introducerea în rețeaua școlară a creșelor, unități de educație timpurie și îngrijire pentru 
copii de vârstă antepreșcolară, cu personalitate juridică, în subordinea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 
 

 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 este 

instituţia publică cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului Local 
Sector 6 al municipiului Bucureşti cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în 
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, 

precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în 
administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale. 

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 51/09.03.2022  centrele de zi de tip 

creșă, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 6 au fost reorganizate în structuri de creșă, unități de educație timpurie și îngrijire 
pentru copii de vârstă antepreșcolară, cu personalitate juridică, în subordinea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. 
Aceste creșe, furnizează servicii de îngrijire, supraveghere și educație 

antepreșcolară unui număr de copii cu vârste cuprinse între 11 luni și 3 ani, după cum 
urmează:  

- Creșa Harap – Alb cu o capacitate de 340 locuri; 
- Creșa Pinocchio cu o capacitate de 250 locuri; 

- Creșa Neghiniță cu o capacitate de  390 locuri. 
Având în vedere prevederile art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art.1 alin.(1) lit.c),  

art.6 alin. (1), (2) și (7) și art.13 alin.(1) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.566/2022 
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi 
de educaţie timpurie antepreşcolară, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu dispozițiile art.4, lit.a), pct.i) din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a 
denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, 
cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobare Consiliului Local al 

Sectorului 6 al municipiului București prezentul proiectul de hotărâre. 
 

 
 

DIRECTOR GENERAL, 
GABRIELA SCHMUTZER 

 
 


