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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

pprriivviinndd  ddeesseemmnnaarreeaa  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11      îînn    

CCoonnssiilliiuull  ddee    aaddmmiinniissttrraațțiiee  aall  ŞŞccoolliiii  PPrriimmaarree  „„MMaarriiaa  KKiinnddeerr  KKiiddss””  

 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum i Raportul de 

specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audien e din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 1; 

inând seama de Raportul Comisiei pentru administra ie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertă ilor cetă enilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de cultură, 
învă ământ, sport, mass-media şi culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările i completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5)  din Legea nr.1/2011 a educa iei na ionale, cu 
modificările i completările ulterioare; 

inând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 privind 
aprobarea re elei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 
2015-2016, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere adresa Şcolii Primare „Maria Kinder Kids” nr. 194/09.09.2015, înregistrată la 
Sectorul 1 al municipiului Bucure ti sub nr. 26582/11.09.2015; 

În temeiul art.45, alin.(1) şi alin.(5), teza a II-a, art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 
administra iei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art.1.  Se nume te domnul Doru Iamandi  reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1  în 

Consiliul de administra ie al Şcolii Primare „Maria Kinder Kids”, situată în str. Pia a Amzei, nr.6, 
sector 1, Bucure ti.  

Art.2. Primarul Sectorului 1,  persoana nominalizată la art.1, Şcoala Primară „Maria Kinder 
Kids”  i Serviciul Secretariat General, Audien e vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Această hotărâre a fost adoptată în edin a ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 
de 29.09.2015. 
 
 PREŞEDINTEăDEăŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
             AdrianăT n sescu       
                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
 
 
 
 
 Nr.:       158 
 Data:     29.09.2015 


