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PROCES-VERBAL
REDACTAT CU OCAZIA SEDINTEI EXTARAORDINARE A
CONSILIULUI LOCAL
Sedinta extraordinara a consiliului local a fost organizata la solicitarea
d-nului primar, convocată telefonic impreuna cu ordinea de zi consemnată în
convocator care a fost semnat de către domnii consilieri, la începutul şedinţei.
La sedinta sunt prezenti un nr. de 11 consilierii, fiind absenţi d-na Vancu
Plesu Mihaela şi d-nul Cărbunar Florin.Sunt prezenţi deasemenea primarul,secretarul
şi consilierul juridic al Consiliului Local.
Din partea cetăţenilor sunt prezenţi d-na Cobrac Mărioara, director al Liceului
Teoretic din Peciu Nou, d-na Mărgărit Milina, director adjunct al Liceului Teoretic din
Peciu Nou şi d-na Todorov Iovanca, director al Scolii cu Clasele I-VIII Sînmartinul
Sîrbesc.
Constatându-se prezenta tuturor consilierilor, şedinţa se declară deschisă.
Secretara comunei supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinţei extraordinare din luna ianuarie 2010 precum şi ordinea de zi comunicată
odată cu convocatorul , întocmit pentru şedinţa edxtraordinarăcurentă. Procesulverbal a fost aprobat în forma redactată, de asemenea şi ordinea de zi .
Domnul primar prezintă motivul şedinţei extraordinare : comasarea şi
eficientizarea şcolilor din comună.
D-na Cobrac Mărioara, preia cuvântul pentru a expune Consiliului Local Planul
de comasare a şcolilor din comuna Peciu Nou,făcând referire la legislaţia în vigoare
care trebuie aplicată şi pentru şcolile din comuna noastră.
Domnul Todorov Vlastimir, afirmă că trebuie avut în vedere interesele elevilor şi
că, comasarea şcolilor din localităţile Diniaş şi Sînmartinul Sîrbesc va avea şi efecte
negative asupra acestora, exemplificând cu situaţia în care elevi sunt nevoiţi să
neveteze din localitatea de domiciliu spre centrul de comună, şi propune ca acestă
comasare să se realizeze dar dacă este posibil cu menţinerea orelor de curs în şcolile
din cele două localităţi.
D-na Cobrac Mărioara intervine pentru a face cunoscut faptul că prin această
comasare se soluţionează favorabil situaţia cadrelor didactice şi a elevilor , soluţie
obligatorie impusă la nivelul comunei noastre.
În urma discuţiilor pe marginea acestei probleme s-a adoptat cu 8 voturi„pentru „
şi 3 „abţineri”, hotărârea privind eficientizarea reţelei şcolare în comuna Peciu-Nou,
prin aprobarea funcţionării 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 cu clasele I-VIII Diniaş şi Scoala cu clasele IVIII Sînmartinul Sîrbesc ,la Liceul Tepretic 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).
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, sedinţa se declară încheiată.
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