
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1  

     

  

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 1/28.01.2021 

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

Bucureşti pentru anul 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Văzând Proiectul de hotărâre nr. K2-376/13.12.2021; 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1  nr. M3-340/10.12.2021; 

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. M3-341/10.12.2021 întocmit de către Direcţia 

Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Sectorului 1; 

Văzând avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu  și al Comisiei de cultură, învățământ, 

sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În virtutea prevederilor Constituției României;  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Potrivit dispozițiilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Ținând seama de prevederile art. 22 din Ordinul Ministerului Educaţiei și Cercetării nr. 

5599/21.09.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 

învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile 

de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor 

de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022;  

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 1/28.01.2021 pentru 

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

anul 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere adresa SC Arkedo Kindergarden SRL cu nr. 88/06.09.2021, înregistrată la 

Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 48460/08.09.2021, prin care solicită includerea în 

rețeaua școlară a Sectorului 1 a unității de învățământ-Școala Primară ”Arkedo & International 

School”, cu sediul în București, str. Grigore Gafencu nr. 84A, Vila D2, sector 1 

Luând în considerare adresa  Școlii Gimnaziale Helikon-București  nr.07/07.09.2021, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 48457/08.09.2021 prin care solicită 

includerea în rețeaua școlară a Sectorului 1 a unității de învățământ- Școlii Gimnaziale ” Helikon”  cu 

sediul în București, sector 1, str.General Berthelot nr.25; 

Ținând cont de adresa Liceului Teoretic ”Sfinții Trei Ierarhi” cu nr.1366/15.11.2021, 

înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 60825/15.11.2021 prin care solicită 



excluderea în rețeaua școlară a sectorului 1 a  Liceului Teoretic ”Sfinții Trei Ierarhi” cu sediul în 

București, str. Virgiuliu nr. 40, sector 1 ; 

Potrivit adresei Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 27596/08.12.2021 prin care 

se comunică schimbarea sediului Liceului Teoretic ”Sfinții Trei Ierarhi” în București, sectorul 2, 

str.Oltețului nr.15; 

Având în vedere Avizul conform emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, 

transmis prin adresa nr. 21226/10.11.2021, înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub 

nr.61915/22.11.2021;   

 În temeiul art.5 lit.ee) și art. 129 alin.(7) lit.a), art. 139 alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completrăile 

ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

întrunit în ședință ordinară 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.I. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 1/28.01.2021 pentru 

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

anul 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1.    Poziția 31 - Liceul Teoretic ”Sfinții Trei Ierarhi”, cu sediul în București, sectorul 1, str. 

Virgiliu nr.40 se exclude din reţeaua şcolară particulară de pe raza  sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti; 

 

2. După poziția 64 se introduce poziția 65 prin care se  include în reţeaua şcolară particulară de 

pe raza  sectorului 1 al municipiului Bucureşti Școala Primară ”Arkedo & International School - cu 

sediul în București, str. Grigore Gafencu nr. 84A, Vila D2, sector 1, nivel primar; 

 

3. După poziția 65 se introduce poziția 66 prin care se  include  în reţeaua şcolară particulară de 

pe raza  sectorului 1 al municipiului Bucureşti a Școlii Gimnaziale ” Helikon”  cu sediul în București, 

str. 1 str.General Berthelot nr.25, nivel gimnazial; 

 

        Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 1/28.01.2021, cu 

modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate. 

        Art.III.  (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Administrație Publică Locală și 

Direcţia Juridică, Legislație și Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

         (2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București. 

 

 



Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, ȋn momentul votului fiind prezenți 

26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție,  astăzi, 20.01.2022, în ședința ordinară a 

Consiliului Local al Sectorului 1, convocată  în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ, 

  Daniel-Constantin Ciungu      

                    SECRETAR GENERAL 

                           Lavinia Ionescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:  11 

Data: 20.01.2022 
 


