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Total consilieri Consiliul Local: 11 

Prezenţi: 11 

Pentru: 11 

Împotrivă: x 

Abţineri: x 

 

 

HOTĂRÂREA  

 

Privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul Comunei Pesac, 

rețea care va funcționa în anul școlar 2018-2019 
 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017, având în 

vedere următoarele: 

- adresa nr.1409/15.11.2017 a Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din localitatea Pesac 

înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.4163/15.11.2017 prin care a fost înaintată adresa 

Inspectoratului Școlar Județean Timiș nr.14014/14.11.2017 referitoare la rețeaua școlară și preșcolară ce 

va funcționa în anul școlar 2018-2019; 

- adresa Inspectoratului Școlar Județean Timiș nr.14014/14.11.2017 referitoare la rețeaua școlară 

și preșcolară ce va funcționa în Comuna Pesac în anul școlar 2018-2019; 

- raportul Comisiei II din cadrul Consiliului Local Pesac, înregistrat la Primăria Comunei Pesac 

sub nr.4256/23.11.2017 prin care se propune consiliului local aprobarea rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar de stat la nivelul Comunei Pesac, rețea care va funcționa în anul școlar 2018-2019; 

- referatul înregistrat sub nr.4257/23.11.2017 înaintat de domnul Toma Cornel – primarul 

Comunei Pesac, prin care propune consiliului local aprobarea rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar de stat la nivelul Comunei Pesac și care va funcționa în anul școlar 2018-2019; 

- avizul conform nr.14434/14.12.2017 emis de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, înregistrat la 

Primăria Comunei Pesac sub nr.4599/15.12.2017; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 4624/15.12.2017 întocmit de doamna Fanu 

Mărioara-Anișoara, referent II cultural în cadrul Compartimentului Cultură și Bibliotecă comunală al 

Primăriei Comunei Pesac; 

- prevederile Ordinului M.E.N. nr.5472/07.11.2017 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 2018-2019; 

 - prevederile art.19 alin.1, art.19 alin.4, art.61 alin.1-2, art.61 alin.5, art.94 alin.2 lit.d și art.95 

alin.1 lit.o din Legea nr.1/2011 privind Educația Națională, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac; 

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             
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 În temeiul prevederilor art.23 alin.1, ale art.36 alin.2 lit.d, ale art.36 alin.6 lit.a pct.1, ale art.45 

alin.1 și ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată 

(r1), cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul 

Comunei Pesac, rețea care va funcționa în anul școlar 2018-2019 (învățământ de stat), după cum 

urmează: 

 

REȚEA ȘCOLARĂ VALABILĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT 

                                                                                
Denumirea unitate PJ 

 

Denumire unitate de învățământ  

 
Adresa  

(localitate superioară, 

localitate, str., nr., cod 

poștal)  

Statut 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIA BRINDEA” 

COM. PESAC 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIA BRINDEA” 

COM. PESAC 

 
 

PESAC, PESAC, 

str.PRINCIPALĂ, nr.279, 
CP 307316 

 
 

Cu 

personalitate 
juridică 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIA BRINDEA” 

COM. PESAC 

 

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COM. 

PESAC 

 

 
PESAC, PESAC, 

str.PRINCIPALĂ, nr.182, 

CP 307316 

 

 
Arondată 

  

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac, precum și conducerea Școlii Gimnaziale ”Maria Brindea” din localitatea 

Pesac. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Pesac; 

- Consiliului Local Pesac;  

- Doamnei Fanu Mărioara-Anișoara, referent II cultural;  

- Inspectoratului Școlar Județean Timiș; 

- Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac; 

- La dosarul ședinței; 

- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina 

de internet www.primariapesac.ro. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nr. 78 din 21.12.2017 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
 

 COVACI FLORIN 
 
 

_____________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E S A C  

 

 DUMITRAŞ ANGELICA 
 
 

______________________________________ 
 

L.S. 

http://www.primariapesac.ro5/

