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HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizarii reţelei şcolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat din Comuna Otelec , judeţul Timiş pentru anul

şcolar 2012-2013

Consiliul local al comunei Otelec Judeţul Timiş;
Având in vedere:

• referatul Primarului comunei Otelec, prin care se propune 
organizarea reţelei şcolare a unitatilor de invatamant 
preuniversiter de stat din Comuna Otelec , judeţul Timiş pentru 
anul şcolar 2012-2013

• art art.36 alin.(6) , lit.a , punct 1 din Legea nr.215/2001 Legea 
administraţiei publice locale modificata si republicata.

• art. 19 alin.4 si art.61 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu 
modificările si completările ulterioare,

• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 pentru 
învâtâmânt, sănătate, stiintâ, cultură, culte, tineret si s p o rt, turism, 
protectie si asistentă socială,

• Avizul Conform al Inspectortaului Şcolar Judeţean Timiş
In temeiul prevederilor art.39 alin.(1) a art.45 alin.(1)si art 115 

alin.(1) , lit.b din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale 
modificata si republicata

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba organizarea reţelei şcolare a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat din Comuna Otelec , judeţul Timiş 
pentru anul şcolar 2012-2013 conform tabelului a la tu ra t:

N r .
crt.

Denumirea unitatii 
şcolare

Unitate cu 
personalitate 

juridica 
/arondata

Adresa

1 Şcoala Gimnaziala 
lohansifeld

Unitate cu 
personalitate 

juridica

lohanisfeld .Str.Principala .nr.100- 
101

2 Grădiniţă PN 
lohanisfeld

Unitate
arondata

lohanisfeld .Str.Principala .nr.100- 
101

3 Şcoala Gimnaziala 
Otelec

Unitate
arondata

Otelec Str.Mica .nr 171

4 Grădiniţă PN Otelec Unitate
arondata

Otelec Str.Mica .nr 170
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Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează 
Primarul comunei Otelec si Directorul unitătilor de invătămant.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului judeţul Timiş.
Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş .
Publica, prin afişare .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
Consilier

CONTRASEMNEAZA
Secretar 

Talpai Gabor lanos

Nr. /2012
Data : )  . Z ______  2012
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