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Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum 

şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Juridică şi Resurse Umane din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; 

Având în vedere Raportul 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; 

Potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 
pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza  sectorului 1 al municipiului 
Bucureşti pentru anul 2015-2016; 

Luând act de adresa Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1 nr. 314/08.01.2015, 
înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 562/09.01.2015 prin care solicită aprobarea 
funcţionării instituţiei de învăţământ în anul şcolar 2015-2016 cu un efectiv de 85 de copii şi 
elevi, propus prin proiectul planului de şcolarizare; 

Luând în considerare adresa Liceului Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”                                        
nr. 1065/15.12.2014, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 34062/19.12.2014 prin 
care solicită funcţionarea claselor pregătitoare în locaţia din str. Sfântul Constantin nr. 6, 
aparţinând Grădiniţei nr. 285 (Grădiniţei nr. 206 după comasare); 

Văzând: 
a) adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M2295/31774/31775/10.12.2014 înaintată 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, înregistrată cu nr. 25099/10.12.2014; 
b) adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M2295/31774/31775/17.12.2014 înaintată 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, înregistrată cu nr. 25536/18.12.2014; 
c) adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M50/517/495/12.01.2015 înaintată Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti, înregistrată cu nr. 350/12.01.2015; 
d) adresa Primăriei Sectorului 1 nr. M79/562/14.01.2015 înaintată Inspectoratului Şcolar 

al Municipiului Bucureşti, înregistrată cu nr. 463/14.01.2015; 
În conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti în vederea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 
2015-2016, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 25099/25536/350/463/15.01.2015, 
înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 1207/15.01.2015; 

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea                             
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Începând cu anul şcolar 2015-2016, Şcoala Gimnazială Specială pentru Surzi              
nr. 1 va funcţiona cu personalitate juridică sub efectiv, în conformitate cu prevederile art.63,        
alin.(3) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2. Începând cu anul şcolar 2015-2016, locaţia din Sf. Constantin nr. 6, Sector 1 
aparţinând Grădiniţei nr. 206 va fi arondată Liceului Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”.  

Art.3. Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 se 
modifică, potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1                                       
nr. 207/11.12.2014 rămân nemodificate. 

Art.5. Primarul sectorului 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi 
Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane şi Serviciul Secretariat 
General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

din data de 27.01.2015. 
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