
                                                                                                                                                    
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea și modificarea Anexei nr. 1 a H.C.L. Sector 6 nr. 4/2022 privind organizarea 
rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6  
al Municipiului București pentru anul școlar 2022 – 2023 pentru introducerea în rețeaua școlară a 

creșelor, unități de educație timpurie și îngrijire pentru copii de vârstă antepreșcolară, cu personalitate 
juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 

 
 
 
 
 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare                
a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 nr. D/16996/20.10.2022 și 
Raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ nr. 333/25.10.2022,                
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local                
al Sectorului  6  nr. 4 și nr. 5;        

Având în vedere: 
- H.C.L. Sector 6 nr. 4/27.01.2022 privind organizarea rețelei școlare a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al                
Municipiului București pentru anul școlar 2022 – 2023, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 51/09.03.2022 pentru reorganizarea centrelor de zi 
de tip creșă, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6 în structuri de creșă, unități de educație timpurie și îngrijire pentru copii 
de vârstă antepreșcolară, cu personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

- Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare                

şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6564/2011 privind 
aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul 
naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. i), art. 166 alin. (2) lit. l), art. 196 alin. (1) lit. a)                
și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                
cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. I. (1) Se completează Anexa nr. 1 a H.C.L. Sector 6 nr. 4 din data de 27.01.2022 privind 

organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza 
Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2022 – 2023, cu modificările și completările 
ulterioare, la unități de învățământ de stat din Sectorul 6 cu următoarele unități de învățământ de stat: 

- Creșa Harap Alb, cu sediul în str. Estacadei nr. 13, sector 6, C.I.F. 45978486, cu o capacitate 
de 340 locuri. Creșa funcționează cu program prelungit; 
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- Creșa Neghiniță, cu sediul în  Aleea Crăiești nr. 1, sector 6, C.I.F. 45978109, cu o capacitate 
de 390 locuri. Creșa funcționează cu program prelungit; 

- Creșa Pinocchio, cu sediul în Aleea Compozitorilor nr. 20, sector 6, C.I.F. 45978133, cu o 
capacitate de 250 locuri. Creșa funcționează cu program prelungit, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 4/2022 rămân nemodificate. 
Art. II. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului    

Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 

grija Secretarului general al Sectorului 6. 
Art. III. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în 

termenul prevăzut de lege. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          CONTRASEMNEAZĂ  

                                                          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
         Lucian Dubălaru                                                                           din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                                       Secretarul general al Sectorului 6,  
 
                                                                                                                     Demirel Spiridon 
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                                                             ANEXĂ 
                                                                    la H.C. L al  Sectorului 6  nr. 271/31.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 Lucian Dubălaru 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
unitate de 

învățământ  

Nivel 
școlarizare 

Adresă Date de contact 

 
1. Creșa 

Harap Alb 

 
APRE 

(Program 

prelungit) 
 

Str. Estacadei nr. 13, sector 6, 

Bucuresti 
Telefon: 0217457237 

Email: office@dgaspc6.com 

 
2. Creșa 

Neghiniță 

 
APRE 

(Program 

prelungit) 

 

Aleea Crăiești nr. 1, sector 6, 
București 

Telefon: 0217457237 
Email: office@dgaspc6.com 

 
3. Creșa 

Pinochio 

 
APRE 

(Program 

prelungit) 

 

Aleea Compozitorilor nr. 20, 
sector 6, Bucuresti 

Telefon: 0217457237 
Email: office@dgaspc6.com 


