
          
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind reactualizarea 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; 

   Având în vedere 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; 

În conformitate cu prevederile 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, aprobata 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 adresele Primăriei Sectorului 1 nr. M 1233/10.07.2012 şi  nr. M1233/20.07.2012, 
precum şi adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti     nr. 15057/19.07.2012; 

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. 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. 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.3.  Începând cu data prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se abrogă. 



Art.4.  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. 

 
 

  
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
     Ion Brad 
                                                                                                          SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.:     155 
 Data:   26.07.2012 
 


