
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 310/2.02.2021

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea retelei 
scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul 
scolar 2021 2022

Considerente legale:
Cnform Anexei nr. 1 la adresa nr. 14880/21.12.2021 emisă de Inspectoratul Școlar Județean 
Timiș reprezentând Avizul Conform pentru unitățile de invățământ preuniversitar de pe raza 
comunei Beba Veche pentru anul școlar 2021-2022,

Situatia in fapt:
In urma verificarii bazei legale susmentionate reiese necesitatea ca, in anul scolar 2021-2022 
reteaua scolara, care este aprobată conform Anexei nr. 1 a adresei emisă de Inspectoratul 
Școlar Județean Timiș sa functioneze in aceeasi formula ca si in anii precedenti, fara modificari.
În aceste condiții propun adoptarea proiectului de hotărâre anexat pentru finalizarea procedurilor 
prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă rețeaua școlara la nivelul comunei Beba Veche pentru anul școlar 2021-2022 astfel:
1.Unitate cu personalitate juridica 
Școala Gimnazială comuna Beba Veche, cod SIIIR 3561106575, adresa: localitatea Beba Veche 
str. - , nr.373
2.Unități –structuri arondate:
Școala Primară Cherestur- sectia maghiară, cod SIIIR 3562106105, adresa: localitatea 
Cherestur str. - , nr. 211,
Grădinița cu Program Normal Beba Veche, cod SIIIR 3562106091, adresa: localitatea Beba 
Veche str. - , nr.299,
Grădinița cu Program Normal Cherestur, cod SIIIR 3562105642, adresa: localitatea Cherestur 
str. - , nr.211.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 311/2.02.2021

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul scolar 2021 2022

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Cnform Anexei nr. 1 la adresa nr. 14880/21.12.2021 emisă de Inspectoratul Școlar 
Județean Timiș reprezentând Avizul Conform pentru unitățile de invățământ 
preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2021-2022,

          ART. 61  (1) Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ 
acreditate, respectiv autorizate provizoriu.  
(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.	.
Extras din Legea nr. 1/2000 -  art. 19 (4) Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi 
formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform 
al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea 
unor structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de 
învăţământ cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de 
credite, în condiţiile legii.

          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.

Secretar general



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza 
comunei Beba Veche pentru anul scolar 2021 2022 am analizat in sedinta acest 
proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 310/2.02.2021
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 311/2.02.2021
	
Constatand ca:

Președinte, ARDELEAN GHEORGHE

Secretar,     BRUDER TIMEA- TEREZIA

Membrii:     DANCĂU DAN-DUMITRU

	Comisia pentru învățământ, activitate 
științifică, activități social-culturale, 
sportive și de agrement, muncă, tineret, 
relații cu cultele, sănătate și familie, 

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

Cnform Anexei nr. 1 la adresa nr. 14880/21.12.2021 emisă de Inspectoratul 
Școlar Județean Timiș reprezentând Avizul Conform pentru unitățile de 
invățământ preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 
2021-2022,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 7) lit. a) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 310/2.02.2021  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Secretar general înregistrat sub nr. 311/2.02.2021
         În baza Avizului eliberat de  Comisia pentru învățământ, activitate științifică, 
activități social-culturale, sportive și de agrement, muncă, tineret, relații cu cultele, 
sănătate și familie, protecție socială și protecția copilului, președinte ARDELEAN 
GHEORGHE;

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar 
de pe raza comunei Beba Veche pentru anul scolar 2021 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3/26.01.2021

          Cnform Anexei nr. 1 la adresa nr. 14880/21.12.2021 emisă de Inspectoratul Școlar 
Județean Timiș reprezentând Avizul Conform pentru unitățile de invățământ 
preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2021-2022,

Articolul 1 - Se aprobă rețeaua școlara la nivelul comunei Beba Veche pentru anul 
școlar 2021-2022 astfel:
1.Unitate cu personalitate juridica 
Școala Gimnazială comuna Beba Veche, cod SIIIR 3561106575, adresa: localitatea 
Beba Veche str. - , nr.373
2.Unități –structuri arondate:
Școala Primară Cherestur- sectia maghiară, cod SIIIR 3562106105, adresa: localitatea 
Cherestur str. - , nr. 211,
Grădinița cu Program Normal Beba Veche, cod SIIIR 3562106091, adresa: localitatea 
Beba Veche str. - , nr.299,
Grădinița cu Program Normal Cherestur, cod SIIIR 3562105642, adresa: localitatea 
Cherestur str. - , nr.211.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia pentru învățământ, activitate științifică, activități social-culturale, sportive și de 
agrement, muncă, tineret, relații cu cultele, sănătate și familie, protecție socială și 
protecția copilului, președinte ARDELEAN GHEORGHE

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;


