
MUNICIPIUL BUCUREŞTI        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind republicarea Anexelor nr. 1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.196/28.11.2013  pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 

al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 

 

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

Direcţiei Juridice şi Resurse Umane; 

Ţinând seama de Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local 

al Sectorului 1 şi al Comisiei de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte; 

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 art.19 şi art.61, alin.(2) şi (5) şi art.63, alin.(3) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013  pentru 

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

pentru anul 2014-2015;  

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de 

învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Ţinând seama de adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti                         

nr. 27528/20.11.2013, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 32823/21.11.2013 şi cu 

nr. 32824/21.11.2013; 

Văzând adresa Colegiului Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare nr. 

6044/13.11.2013 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1  sub nr.32101/14.11.2013 prin care 

se solicită schimbarea denumirii unităţii de învăţământ în Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”; 

Luând act de procesele-verbale încheiate în data de 27.11.2013 cu ocazia discuţiilor 

privitoare la organizarea reţelei şcolare pentru anul 2014-2015; 

Văzând: 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.4/30.01.2014   pentru completarea Anexei 

nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei 

şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-

2015;  

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.33/27.02.2014 pentru modificarea Anexei 

nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei 

şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-

2015; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.41/26.03.2014  pentru modificarea și 

completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015  

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.69/16.04.2014    pentru modificarea 

Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea 

reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 

2014-2015; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr.74/16.04.2014  pentru modificarea Anexei 

nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei 



şcolare de stat şi particulare pe raza  sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-

2015;  

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.81/08.05.2014 pentru modificarea Anexei 

nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei 

şcolare de stat şi particulare pe raza  sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-

2015; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.110/23.07.2014 pentru completarea Anexei 

nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei 

şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-

2015;   

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr....../28.08.2014 pentru completarea Anexei 

nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei 

şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-

2015;   

 

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(1) și 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. Se republică Anexele nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 

nr.196/28.11.2013  pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015, conform Anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

196/28.11.2013 îşi păstrează valabilitatea. 

Art. 3.  Primarul Sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 

Unităţilor Sanitare Publice şi Serviciul Secretraiat General vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 

din data de 28.08.2014. 
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