
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL TIMIȘ 
COMUNA PIȘCHIA 
CONSILIUL LOCAL 
 

 HOTĂRÂREA NR.22 
Din 27.04.2018 

privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat,  care vor funcţiona în anul şcolar 2018-2019 pe raza Comunei Pișchia 

 
 Consiliul Local al Comunei Pișchia, județul Timiș; 
Având în vedere: 
- avizul conform emis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, potrivit adresei 

nr.14901/14.12.2017, privind organizarea reţelei școlare din raza teritorială a comunei 
Pișchia, care va funcţiona  în anul şcolar 2018-2019; 

- adresa nr.373/13.04.2018 transmisă de Școala Gimnazială Pișchia; 
- referatul nr.1507/13.04.2018 inițiat de dl.Sas Ioan, primarul comunei Pișchia; 
- avizul favorabil acordat de Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement; 
 În conformitate cu prevederile: 

-art.19 şi art.61 alin.1, 2, 5, art.94 alin.2 lit.d și art.95 alin.1 lit.o din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul M.E.N.nr.5472/2017 pentru aprobarea Metodologiei 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; 

- Ordinul M.E.N.nr.3529/2018 pentru modificarea Metodologiei  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, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 
naţionale nr.5.472/2017;  

- Hotărârea Consiliului Local Pișchia nr.68/29.11.2017 pentru aprobarea Proiectului 
reţelei școlare pe raza UATC Pișchia pentru anul şcolar 2018-2019; 

În temeiul dispozițiilor art.23, art.36 alin.2 lit.d şi alin.6 lit.a pct.1, art.45 alin.1 și 
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R  E: 

   Art.1. Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat,  care vor funcţiona în anul şcolar 2018-2019 pe raza Comunei 
Pișchia, astfel: 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
unitate PJ 

Denumire unitate 
de învăţământ Adresa Statut 

1. 

Şcoala 
Gimnazială 

Comuna 
Pișchia 

ŞCOALA 
GIMNAZIALA 

COMUNA PIȘCHIA 

Comuna Pișchia,  
sat Pișchia,  

str. Principală, 
nr.17,  CP 307325 

Cu personalitate 
juridică 

2. 

Şcoala 
Gimnazială 

Comuna 
Pișchia 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM NORMAL 

BENCECU DE JOS 
COMUNA PIȘCHIA 

Comuna Pișchia,  
sat Bencecu de Jos, 

str.Principală,  
nr.64, CP 307326 

Arondată 

3. 

Şcoala 
Gimnazială 

Comuna 
Pișchia 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM NORMAL 

BENCECU DE SUS 
COMUNA PIȘCHIA 

Comuna Pișchia, 
 sat Bencecu de Sus, 

str.Principală,  
nr.212, CP 307327 

Arondată  

4. 

Şcoala 
Gimnazială 

Comuna 
Pișchia 

ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ 

BENCECU DE SUS 
COMUNA PIȘCHIA 

Comuna Pișchia, 
 sat Bencecu de Sus, 

str.Principală,  
nr.152, CP 307327 

 
Arondată 

5. 

Şcoala 
Gimnazială 

Comuna 
Pișchia 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM NORMAL 

MURANI 
COMUNA PIȘCHIA 

Comuna Pișchia, 
 sat Murani, 

str.Principală,  
nr.384, CP 307328 

 
Arondată 

6. 

Şcoala 
Gimnazială 

Comuna 
Pișchia 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM NORMAL 

PIȘCHIA 
COMUNA PIȘCHIA 

Comuna Pișchia,  
sat Pișchia,  

str.Principală,  
nr.232, CP 307325 

 
Arondată 

  Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Sas Ioan, primarul 
comunei Pișchia. 
 Art.3. (1) Hotărârea are caracter normativ şi intră în vigoare la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
   (2) Această hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în 
conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Pișchia, în 
şedinţă ordinară, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de voturi  ”pentru” a 9 
consilieri din cei 9 prezenţi la şedinţă, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie. 
 Art.5. Prezenta se comunică: 

- Instituției Prefectului - județul Timiş;  
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş; 
- Primarului comunei Pișchia; 

          - Şcolii Gimnaziale Pișchia; 
- Locuitorilor comunei, prin afișare. 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,     
                       Lițoiu Vasile-Ștefan                                   Nicola Otilia–Adriana   
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