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Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 
precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică şi Resurse Umane din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

   Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al 
Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                                           
nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al 
municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014; 

Având în vedere adresa Asociaţiei de Ajutor „Amurţel” nr. 82/16.09.2013 înregistrată la 
sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 34016/04.12.2013 prin care ne informează cu privire la 
închiderea activităţii Grădiniţei Răsărit nr. 1; 

În temeiul art.45, alin.(1), art. 80, art. 81, alin.(1) şi art.115 alin.(1), lit.b) din Legea                             
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se modifică Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                                                                                               

nr. 260/07.12.2012, potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                              
nr. 260/07.12.2012 rămân nemodificate. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare după obţinerea „avizului 
conform” din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.  



Art.4. Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat 
General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința or dinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 16.12.2013. 
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