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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI BECICHERECU MIC 
 

 
 
 

Proiect de hotărâre 
Nr. 169 din 27.11.2017 

 
pentru aprobarea proiectului privind organizarea rețelei școlare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Becicherecu Mic pentru 

anul școlar 2018 – 2019  
 
 
 

 
 
 

Proiectul se va lua în discuţie la şedinţa din  27.11.2017 

 

Iniţiator: 
 

primar Rusu Raimond Ovidiu 

 

Avize necesare: 
 

Comisia socială, de cultură, sănătate, 

religie, învăţământ, tineret şi sport 
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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ  

CONSILIUL LOCAL 

COMISIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

COMUNA BECICHERECU MIC 

 

REFERAT DE APROBARE 
nr.322 din 21.11.2017 

pentru aprobarea proiectului privind organizarea rețelei școlare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Becicherecu Mic pentru 

anul școlar 2018 – 2019 
 
 

Având la bază prevederile art.61, alin (2) din Legea nr.1/2011, legea educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
Având în vedere prevederile art.36, alin (6), pct.1 din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia public locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Având în vedere prevederile raportului argumentativ al comisiei socială, de 
cultură, sănătate, religie, învățământ, tineret și sport înregistrat sub nr.7168 din 
21.11.2017; 
 
Luând act de proiectul de rețea al unităților de învățământ preuniversitar de pe 
raza comunei Becicherecu Mic pentru anul 2018 – 2019, înregistrat la sediul 
comunei noastre sub nr. 7169 din 21.11.2017;  

 
În consecinţă, 
comisia socială, de cultură, sănătate, religie, învăţământ, tineret şi sport propune 
un proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului privind organizarea rețelei 
școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Becicherecu 
Mic pentru anul școlar 2018 – 2019.  

 
COMISIA SOCIALĂ, DE SĂNĂTATE, CULTURĂ, RELIGIE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 

TINERET ŞI SPORT 
 

COJOCARU LUMINIŢA 
IAGER MIHAIL 

MANEA FLORICA BIANCA 
CRISTEA GRIGORE LUCIAN 

ISAC EMILIA 
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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M Ă R I A 

COMUNEI BECICHERECU MIC 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
nr.323 din 21.11.2017 

pentru aprobarea proiectului privind organizarea rețelei școlare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul 

școlar 2018 – 2019 
 

Având la bază prevederile art.61, alin (2) din Legea nr.1/2011, legea educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare: ”(2) Reţeaua şcolară a unităţilor de 
învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile 
administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru 
învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de 
către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.”; 
 

Având în vedere prevederile art.36, alin (6), pct.1 din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia public locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Având în vedere prevederile raportului argumentativ al comisiei socială, de cultură, 
sănătate, religie, învățământ, tineret și sport înregistrat sub nr.7168 din 21.11.2017; 
 
Luând act de proiectul de rețea al unităților de învățământ preuniversitar de pe raza 
comunei Becicherecu Mic pentru anul 2018 – 2019, înregistrat la sediul comunei 
noastre sub nr. 7169 din 21.11.2017; 
 
Prin prezentul raport de specialitate se constată faptul că la sediul comunei 
Becicherecu Mic a fost înregistrată adresa Inspectoratului Școlar Județean Timiș 
nr.7076 din 16.11.2017 prin care am fost informați că procedura de avizare a rețelei 
școlare va fi modificată de către Ministerul Educației și pentru obținerea avizului 
Inspectoratelor Teritoriale va fi nevoie de o Hotărâre a Consiliului Local prin care se 
aprobă proiectul rețelei de școlarizare pe următorul an școlar. 
 
Prin urmare, comisia de învățământ a întocmit raportul argumentativ și proiectul rețelei 
organizării rețelei școlare preuniversitare pentru anul 2018 – 2019 pentru a fi aprobat 
de Consiliul Local Becicherecu Mic. 
 
În consecinţă, 
susţin aprobarea proiectul de hotărâre propus de către comisia socială, de cultură, 
sănătate, religie, învăţământ, tineret şi sport. 
 
Secretar, 
Hîldan Alin – Marian   
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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI BECICHERECU MIC 

 

HOTĂRÂREA 
Nr. 169 din 27.11.2017 

pentru aprobarea proiectului privind organizarea rețelei școlare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul școlar 

2018 – 2019 
 

Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată;  

 
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997, 
 
analizând prevederile: 

a) art.61, alin (2) din Legea nr.1/2011, legea educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

b) art.36, alin (6), pct.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia public locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) art.24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru 
învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi 
școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului 
conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar 
pentru anul școlar 2018 – 2019; 
 
luând act de: 

a) referatul de aprobare al sociale, de cultură, sănătate, religie, învăţământ, tineret 
şi sport, înregistrat sub nr.322 din 21.11.2017, raportat la cele ale art. 45 alin. (6), 
teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Becicherecu Mic,  înregistrat sub nr.323 din 21.11.2017; 

c) raportul argumentativ al comisiei socială, de cultură, sănătate, religie, 
învățământ, tineret și sport înregistrat sub nr.7168 din 21.11.2017; 

d) proiectul de rețea al unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei 
Becicherecu Mic pentru anul 2018 – 2019, înregistrat la sediul comunei noastre 
sub nr. 7169 din 21.11.2017.  
 
 
analizând prevederile art. 36, alin. (2), lit.d din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECICHERECU MIC, 
 

în temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi a celor ale art. 115, alin. (1), lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în şedinţă, adoptă prezenta  

 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art.1.-  Se aprobă proiectul de organizare a reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul şcolar 2018 
– 2019 după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea unității 
școlare 

PJ/ 
AR 

Adresa Telefon Fax 

 
1 

Școala Gimnazială 
Dimitrie Țichindeal 
Becicherecu Mic 

 
PJ 

Becicherecu Mic, 
Strada Gării, nr. 18 

 
0256/378516 

 
0256/230779 

 
2 

Grădinița cu Program 
Prelungit 

Becicherecu Mic 

 
AR 

Becicherecu Mic, 
Strada Calea 

Banatului, nr. 2 

 
0256/378458 

 
- 

  
Art.2.- Prezenta hotărâre are caracter individual şi poate fi atacată în termenul 

legal prevăzut de Legea nr.554/2004, legea contenciosului administrativ. 
 
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică: 
- Primarului comunei Becicherecu Mic; 
- Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal” Becicherecu Mic; 
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş; 
- Instituţia Prefectului judeţul Timiş, Direcţia de control legalităţii actelor şi 

contencios administrativ;  
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    Consilier Negrea Gheorghe                                         Contrasemnează: 
                                                                                                SECRETAR, 
                                                                                         Hîldan Alin – Marian   
 
L.S. ______________________                              L.S.____________________ 
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BECICHERECU MIC 

Total consilieri locali în funcţie: 13 Total consilieri locali prezenţi: ___ 

Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____ 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2017  

2 Comunicarea către prefectul judeţului1+4)   /     /2017  

3 Aducerea la cunoștinţă publică2+3+5)   /     /2017  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)   /     /2017  

5 Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte3)   /     /2017  

Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 
primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 

2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 
cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 

4) Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 
5) Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin 

grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 


