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Hotărârea 

Nr. 10 din 31 mar 2012 
 

privind aprobarea denumirii şcolii din comuna din Comuna Dudeştii Noi 
 
 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

în organizarea executării şi executarea dispoziţiilor art. 21 şi art. 24 din 
Legea cadru a descentralizării, nr. 195/2006 

luând în considerare prevederile art. 135 alin. (1) – (4) din Constituţia 
României, revizuită, 

având în vedere prevederile art. 2 lit. d), art. 3 alin.(1) şi art. 5 alin. (1) şi 
alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003, cu modificările şi completările ulterioare 

ţinând cont de dispoziţiile art.112 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale  
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea procedurii de 
atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional preuniversitar, 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea 

sa de iniţiator, înregistrat sub nr. ____ din _________ 2012, calitate acordată de 
prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a 
din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr.  ____ din  __________ 2011,   

c) rapoartele Comisiilor de specialitate ECOF şi JUREX ale Consiliului 
Local, 

analizând dispoziţiile art. 12, art. 37 şi art. 36 alin. (2) lit. a) - d) combinate 
cu  cele ale alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. f), alin (5) lit. a) şi alin. (6) lit. a)  punctul 14, din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În conformitate cu art. 115 alin 1 lit. b. din legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă, cu 9 voturi 
pentru --- voturi împotrivă; ---- abţineri; din totalul de 9 consilieri prezenţi, în şedinţă 
ordinară, adoptă prezenta  
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 1. – (1) Unităţii de învăţământ cu personalitate juridică denumită în 

prezent "Şcoala cu clasele I-VIII Dudeştii Noi", având sediul pe str. Calea 
Sânandreiului, nr. 4, în comuna Dudeştii Noi, i se atribuie denumirea de „Şcoala 
Gimnazială Dudeştii Noi”. 

(2) Şcoala Gimnazială Dudeştii Noi are următoarele niveluri de 
învăţământ şcolarizate: 

a) învăţământ preşcolar pentru educaţie timpurie asigurat prin structura 
şcolară arondată, respectiv Grădiniţa cu program prelungit şi secţia acesteia de 
program normal; 

b) învăţământ primar; 
c) învăţământ gimnazial. 
 
Art. 2.- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod 

obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului Comunei 
Dudeştii Noi, conducerii şcolii cu clasele I-VIII Dudeştii Noi, Inspectoratului Şcolar al 
Judeţului Timiş  şi Prefectului Judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare, publicaţia „Dudeşteanul”, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la 
adresa: www.pcdn.ro. 

 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
       Cons. Marcel-Lucian IENCI              Contrasemneaza pentru legalitate: 
                                                                                             SECRETAR, 

      Nicolae GEHL 
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