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HOTĂRÂRE 

 

        Privind aprobarea proiectului de organizare a reţelei şcolare a unităţilor de  

învăţământ preuniversitar de stat și particular  de pe raza U.A.T  comuna 

Dumbrăviţa, judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2021-2022. 

     Consiliul Local al comunei Dumbrăviţa, Judeţul Timiş, întrunit in sedintă ordinară; 

    Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile : 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la  

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
d)  Art.61 alin (2) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, 
e) Ordinului O.A.P . nr. 5599/2020  pentru aprobarea  Metodologiei  privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru invatamantul  preuniversitar de 

stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizati in unitatile de 

invatamant particular,  precum si emiterea avizului conform in vederea 

organizarii retelei unitatilor de  invatamant preuniversitar pentru anul scolar 

2021-2022, 

f)  Art. 129 alin (1),  alin. (2) lit. d), coroborat cu alin. (7)  lit a) din OUG nr. 

57/2019,   privind Codul administrativ, 

    Luând act de: 

a)  Proiectul de hotărâre nr. 47945 /24.11.2020, însoţit de referatul de aprobare     

înregistrat cu nr. 47946 /24.11.2020, al primarului comunei Dumbrăviţa în 

calitatea sa de iniţiator,  prin care se prezintă, se susţine şi se motivează 

necesitatea adoptării proiectului de hotărâre; 

b) Hotărârea Consiliului local Dumbrăviţa nr. 4 din 23.01.2020, privind 

aprobarea proiectului de organizare a reţelei şcolare a unităţilor de  învăţământ 

preuniversitar de stat și particular  de pe raza U.A.T  comuna Dumbrăviţa, 

judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2020-2021;  
c) Avizul conform nr. xxxxxxx emis de Inspectoratul Scolar Judetean Timiş 

privind organizare a reţelei şcolare a unităţilor de  învăţământ preuniversitar 

de stat și particular  de pe raza U.A.T  comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, 

pentru anul şcolar 2021-2022;  

d) Raportul compartimentului de specialitate nr. 48737 / 27.11.2020, întocmit de 

Compartimentul juridic din cadrul Primăriei comunei Dumbrăvița; 

e)  Avizul favorabil nr. 6 din 27.11.2020, al Comisiei de specialitate nr. III din 

cadrul Consiliului local Dumbravița,  
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f) Rezultatul votului deschis-nominal de 17 voturi ,,pentru’’ exprimat de 

membrii Consiliului local în plenul ședintei din totalul de 17 consilieri 

prezenti, 17 consilieri in functie;    

      In temeiul art. 139 alin 1, art. 196 alin. 1 lit. a),  din OUG nr 57/2019,  privind     

Codul administrativ, Consiliul Local al comunei Dumbrăviţa    

 

                                                        HOTĂRĂŞTE : 

 Art. 1. Se aprobă organizarea proiectului de reţea şcolară a unităţilor de  învăţământ 

preuniversitar de stat și particular  de pe raza teritorială a U.A.T  comuna 

Dumbrăviţa, judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2021-2022, conform anexei,  care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul                     

comunei Dumbrăviţa prin Biroul contabilitate, taxe şi impozite din cadrul 

Primăriei comunei Dumbrăviţa şi directorul Şcolii Gimnaziale a comunei 

Dumbrăviţa; 

 

   Art. 3.   Prezenta hotărâre se comunică potrivit prevederilor art. 197 alin 1 și art 243 

alin 1 lit e),  din OUG nr.57/2019,  privind Codul administrativ: 

 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 

 Primarului comunei Dumbrăviţa; 

 Inspectoratului Scolar Judetean Timiș; 

 Directorului Şcolii Gimnaziale; 

 Biroul  contabilitate, taxe şi impozite din cadrul Primăriei comunei Dumbrăviţa 

 Cetăţenilor prin afişare pe site-ul instituţiei; 

 
            Președinte de ședință 

                 Consilier local                             Contrasemnează pentru  legalitate 

                                                                  Secretar  General al U.A.T. Dumbrăviţa 

                ………………                                

                   Vasile BLEDEA                                             ………………………… 

                                                              L.S.       Marius ROŞIAN-MITROVICI 

 

 

 

    Nr. 93 / 27.11.2020 

    Nr. de consilieri prezenţi: 17  

    Adoptată cu  17 voturi ,,pentru’’ , nr. voturi  „abţinere” – 0, nr. voturi împotrivă – 0 

    Nr. de mandate în functie: 17 consilieri 
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          Anexă  la  hotărârea   Consiliului local Dumbrăvița nr. 93 / 27.11.2020 

 

      Pentru aprobarea proiectului de organizare a reţelei şcolare a unităţilor de  

învăţământ preuniversitar de stat și particular  de pe raza U.A.T  comuna 

Dumbrăviţa, judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2021-2022. 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea unităţii şcolare PJ/AR Adresa 

1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

DUMBRĂVIŢA 

PJ Str. Petőfi Sándor nr. 29 

Tel. 0256/214274-401096 

scoala_dumbravita_tm@yahoo.com 

2. GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM PRELUNGIT 

DUMBRĂVIŢA 

AR Str. Petőfi Sándor nr.50 

Tel. 0256/214274/0256-401096 

scoala_dumbravita_tm@yahoo.com 

3. GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM PRELUNGIT 

,, SCOOBY 

KINDERGARTEN’’ 

DUMBR[VIŢA 

PJ 

 

Str. Ferenczes nr. 33 

Tel. 0723293643 

office@gradinita-scooby.ro 

4 GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM PRELUNGIT 

,,INIMA CULORILOR’’ 

DUMBRĂVIŢA 

PJ Arinului, nr. 68, scara B, parter, ap. SAD 

01-A, CP307160 

https://inimaculorilor.ro/ 

https://www.facebook.com/inimaculorilor/ 

 

 

PJ-unitate de învăţământ cu personalitate juridică 

AR-unitate de învăţământ arondată (structură) 

 

 

            Președinte de ședință 

                 Consilier local                             Contrasemnează pentru  legalitate 

                                                                  Secretar  General al U.A.T. Dumbrăviţa 

                ………………                                

                   Vasile BLEDEA                                             ………………………… 

                                                              L.S.       Marius ROŞIAN-MITROVICI 
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CARTUŞ  NECESAR  DE INSERAT  PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL AL 

COMUNEI,  DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI  DE ŞEDINȚĂ  ȘI  CEA  A SECRETARULUI  

GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI  OBLIGATORII  ULTERIOARE ADOPTĂRII  HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL              

AL COMUNEI  NR. 93/2020 

OPERAŢIUNI  EFECTUATE
 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

1 2 3 

Adoptarea hotărârii
1
)      27.11..2020  

Comunicarea către primarul comunei
2
)           /12.2020  

Comunicarea către prefectul judeţului
3
)           /12.2020  

Aducerea la cunoştinţă publică
4+5

)           /12.2020  

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual
4+5

) 

          /12.2020 
 

Hotărârea devine obligatorie
6
) sau produce efecte 

juridice
7
), după caz 

          /12.2020 
 

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 

majoritate absolută sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local 

al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, 

prin grija secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li 

se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunoştinţa publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data 

comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 
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