
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA PECIU-NOU 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
NR. 6 din 2 februarie 2010 

Privind eficientizarea reţelei şcolare în comuna Peciu-Nou 
 

 Consiliul local al comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş; 
 Având în vedere adresa nr. 257 / 02.02.2010 a Liceului Teoretic Peciu Nou, prin care se 
solicită sprijinul Consiliului Local  pentru stabilirea reţelei  unităţilor de învăţământ de pe raza 
comunei ,                                                                                                               
 În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr..84/1995,republicată,    
 Ţinând cont de O.M.E.C.T.S.nr.3064/25.01.2010 privind aprobarea instrucţiunilor pentru 
fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat pentru anul şcolar 2010-2011, 
 Având în vedere H.G. nr. 1618/2009 privind finanţarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/ preşcolar 
pe anul 2010, 
 În temeiul prerogativelor Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, 
 Adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E: 
 

 Art.1- Pentru anul şcolar 2010-2011, se aprobă funcţionarea unei singure unităţi 
juridice la nivelul comunei Peciu Nou: Liceul Teoretic Peciu Nou în forma următoare: 
 -clasele I-IV       -8 clase  
 -clasele V-VIII -10 clase ( 2 clase V , 2 clase VI, 3 clase VII, 3 clase VIII) prin 
comasarea claselor V-VIII din Scoala generală cu clasele I-VIII Diniaş şi Scoala generală cu 
clasele I-VIII Sînmartinul Sîrbesc ,la Liceul Teoretic Peciu Nou . 
 -clasele IX-XII   - 6 clase ( 2 clase IX , 2 clase X , 1 clasa XI, 1 clasa XII) şi două 
structuri   

- Scoala cu clasele I-IV Diniaş ( 2 clase simultane –sectia română); 
- Scoala cu clasele I-IV Sînmartinul Sîrbesc ( 1 clasă simultan –secţia română şi o clasă 

simultan –sectia sârbă); 
- Grădiniţa cu program normal Peciu Nou           -5 grupe  

     - Grădiniţa cu program normal Diniaş                  - 2 grupe  
- Grădiniţa cu program normal Sînmartinul Sîrbesc - 2 grupe  (-1 grupă secţia română şi o 

grupă secţia sârbă). 
 
 Art.2 – Prezenta hotărâre, se comunică: 

- primarului comunei Peciu-Nou, domnul Fărcălău Ioan, 
- Instituţiei Prefectului judeţului Timiş,Direcţia controlul legalităţii actelor –

contencios-administrativ, 
- Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei Peciu-Nou 
- Conducerii Şcolilor cu clasele I-VIII din localităţile Diniaş şi Sînmartinu-Sîrbesc, 

conducerii Liceului Teoretic Peciu-Nou, 
- Cetăţenilor comunei Peciu-Nou, prin afişare, 
- Inspectoratului Scolar Judetean Timiş. 
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