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

întocmit de Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

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

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

Ţinând seama de 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; 

Văzând: 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.5/31.01.2013  privind modificarea şi 

completarea 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; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.40/28.02.2013   pentru modificarea Anexei 

nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2013 privind modificarea şi 

completarea 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; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.123/25.07.2013  pentru modificarea 

Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2013 privind modificarea şi 

completarea 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; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr.126/28.08.2013 pentru modificarea 

Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului  1 nr. 5/31.01.2013 privind modificarea 

şi completarea 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; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1   nr.133/06.09.2013 pentru modificarea şi 

completarea Anexei nr. 2 a 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; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1    nr.139/30.09.2013   pentru modificarea şi 

completarea Anexei nr. 2 a 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; 



Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.167/31.10.2013 pentru modificarea şi 

completarea Anexei nr. 2 a 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; 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1  nr.209/16.12.2013 pentru modificarea şi 

completarea Anexei nr. 2 a 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; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1   nr.32/27.02.2014 pentru modificarea 

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; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.73/16.04.2014  pentru modificarea Anexei 

nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr. 260/07.12.2012 privind aprobarea reţelei 

şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-

2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.80/08.05.2014 pentru modificarea 

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; 

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.260/07.12.2012 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014, conform Anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

nr.260/07.12.2012 îşi păstrează valabilitatea. 

Art.3. 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. 

 

 

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

din data de 23.07.2014. 
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