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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  rreeţţeelleeii  şşccoollaarree  ddee  ssttaatt  şşii  ppaarrttiiccuullaarree  ppee  rraazzaa  sseeccttoorruulluuii  11  aall  mmuunniicciippiiuulluuii  

BBuuccuurreeşşttii  ppeennttrruu  aannuull  22001133--22001144  
  
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; 

Potrivit prevederilor art.19 şi art.61, alin.(2) şi (5) din Legea educaţiei naţionale                           
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ţinând seama de adresa Şcolii Gimnaziale „Alexandru Costescu”, înregistrată la sediul 
Primăriei Sectorului 1 cu nr. 33506/08.11.2012 prin care se solicită sprijinul ca Şcoala cu clasele 
I-VIII nr. 184 să funcţioneze ca instituţie de învăţământ cu personalitate juridică proprie; 

Văzând adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M2050/26.11.2012, înregistrată la sediul 
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti cu nr. 28228/27.11.2012 prin care se solicită 
decomasarea celor două instituţii de învăţământ (Şcoala Gimnazială „Alexandru Costescu” şi 
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 184); 

Luând seama de adresele Grădiniţei SOS „Satele Copiilor” şi Grădiniţei nr. 283 prin care 
se solicită şi se aprobă comasarea celor două instituţii de învăţământ; 

În temeiul, art.45, alin.(1), art.81, alin.(1) ș i 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 anul şcolar 2013-2014, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 182 "Alexandru 

Costescu" şi Şcoala cu clasele I-VIII nr. 184 se decomasează, fiecare dintre cele două instituţii 
urmând să funcţioneze ca unităţi de învăţământ cu personalitate juridică proprie. 

Art.2.  (1) Începând cu anul şcolar 2013-2014, Grădiniţa nr. 283 fuzionează cu Grădiniţa 
SOS Satul Copiilor, unitatea de învăţământ cu personalitate juridică fiind Grădiniţa nr. 283. 

             (2) Entitatea rezultată în urma operaţiunii menţionate la alin.(1) va respecta în 
totalitate prevederile protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi 
Asociaţia SOS Satele Copiilor România, în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 
154/26.07.2012. 

Art.3. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ de stat cu personalitate juridică din 
Sectorul 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2013-2014, conform Anexei nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.4. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ particular cu personalitate juridică din 
Sectorul 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2013-2014, conform Anexei nr. 2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare şi vor produce efecte juridice de 
la data obţinerii „avizului conform” din partea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

Art.6. 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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