
 

                                                                                    

 

 

HOTARAREA Nr. 18 din data de  29  Martie 2021 

privind aprobarea proiectului reţelei şcolare de pe raza comunei 

Bucovat pentru anul școlar 2021-2022 

 
             Având în vedere :  

 Referatul de aprobare inregistrat la nr. 9046/22.03.202 ; 

 Adresa nr. 15432/21.12.2020 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, respectiv Avizul 

conform,  in vederea  adoptarii  de catre Consiliul Local a reţelei şcolare de pe raza Comunei 

Bucovat a hotararii de aprobare a retelei scolare  pentru anul 2021-2022; 

 Proiect de hotarare nr. 19 din data de 22 Martie 2021 privind aprobarea reţelei şcolare de 

pe raza comunei Bucovat pentru anul școlar 2021-2022 ; 

 Avizele comisiilor de specialitate; 

 Avand in vedere Hotararea Consiliului Local  nr. 39 din data de 03 Decembrie 2020  

privind aprobarea proiectului reţelei şcolare de pe raza comunei Bucovat 

pentru anul școlar  2021-2022 

 Prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Prevederile Ordinului M.E.N. nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 

evidenta efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ 

particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor 

de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021; 

 Că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administraţia publică;  

        

     In temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu  alin (7) lit.a), art. 139 (1) si art. 196, 

alin. (1), lit. a) din OUG 57/2019 –  privind Codul administrative; 
 

 

HOTARASTE: 

 

      ART. 1 Se aprobă reţea  şcolara  pe raza comunei Bucovat pentru anul școlar 2021- 2022, 

după cum urmează: 

 
Nr. crt Denumirea unitatii scolare PJ/AR Adresa 

1 SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT PJ Bucovat, nr.183, jud.Timis 

2 GRADINITA CU PP BUCOVAT AR Bucovat, nr.178, jud.Timis 
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     ART. 2 Hotararea privind aprobarea retelei scolare  se transmite Inspectoratului Scolar 

Timis. 

        

   ART. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei 

Bucovat. 

    ART. 4 Prezenta hotărâre se comunică : 

 Instituției Prefectului Jud. Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea 

Actelor; 

 Primarului Comunei Bucovat ; 

 Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş; 

 Școlii Gimnaziale Bucovat; 

 Atenției publice, prin afișare. 

 

 

 

 

                      Contrasemneaza, 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          SECRETAR  GENERAL UAT,  

BÎLC CALIN-DAN                          Gligor Meda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vot deschis ; Numar consilieri in functie 11 ; prezenti 10 ; Voturi pentru 10;Voturi 

impotriva 0; Abtineri 0 . 

 


