
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al  

municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2012-2013 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate al 

directorului Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice 

Sector 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Conform prevederilor art. 19 şi art. 61 alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

Potrivit Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  nr. 

3283/17.02.2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de atribuire a denumirilor 

unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564/2011; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

134/29.06.2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

155/07.09.2011 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular 

preuniversitar de pe raza Sectorului 1 al municipiului Bucureşti; 

Văzând adresa înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 759/11.01.2011 prin 

care Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a înaintat “avizul conform” în vederea 

reorganizării reţelei şcolare pentru anul şcolar 2012-2013, pentru Sectorul 1 al municipiului 

Bucureşti; 

Ţinând cont de adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti                                      

nr. 15731/27.08.2012 prin care s-a emis “avizul conform” privind decomasarea Şcolii cu clasele 

I-VIII nr. 6 de Grupul de Arte şi Meserii “Dimitrie Paciurea”; 

Luând act de adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti                                      

nr. 15731/31.08.2012 prin care s-a emis “avizul conform” privind decomasarea Grădiniţei de 

Hipoacuzici nr. 65 de Şcoala pentru Surzi nr. 1; 

Văzând adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti                                      

nr. 18761/16427/04.09.2012 prin care s-a emis “avizul conform” privind preluarea în reţeaua de 

stat a unităţii de învăţământ Grădiniţa cu Program Prelungit “SOS Satul Copiilor”;  

Luând act de adresa Asociaţiei Christophori International, înregistrată la sediul Primăriei 

Sectorului 1 cu nr. 25366/27.08.2012; 

Având în vedere că pentru Grădiniţa nr. 43 şi Şcoala nr. 173 “Eugen Barbu”, 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti nu a emis „aviz conform”, ceea ce face obligatorie 

obţinerea unui aviz cu privire la funcţionarea cu personalitate juridică, sub efectiv, a celor două 

unităţi; 

În temeiul, art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea                  

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Începând cu data prezentei hotărâri, reţeaua unităţilor de învăţământ de stat cu 

personalitate juridică din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti în anul şcolar 2012-2013 este cea 

prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Întrucât pentru Grădiniţa nr. 43 şi Şcoala nr. 173 „Eugen Barbu” –  incluse în 

reţeaua unităţilor de învăţământ de stat cu personalitate juridică în anul şcolar 2012-2013 - nu s-a 

emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București „aviz conform”, acestea vor 

funcţiona ca unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, sub efectiv, numai după obţinerea 

„avizului conform” al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

Art. 3. Reţeaua unităţilor de învăţământ particular cu personalitate juridică din Sectorul 1 

al municipiului Bucureşti în anul şcolar 2012-2013 este cea prevăzută în Anexa                                                             

nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Începând cu data prezentei hotărâri, orice prevedere contrară îşi încetează 

aplicabilitatea. 

Art. 5. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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