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                             ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr. 63 din 21.07.2022 
 

de aprobare a „STRATEGIEI PRIVIND INFRASTRUCTURA DE EDUCAȚIE TIMPURIE A 

COMUNEI PERIAM, JUDEȚUL TIMIȘ 2022-2030” 

 

 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite 

de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea 

Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2022, având în 

vedere următoarele: 

- referatul de aprobare nr. 5476/21.07.2022 elaborat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș, 

în calitatea sa de inițiator; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. ____/______2022, întocmit de 

doamna Copil Paula-Gianina, inspector I principal-asistent social în cadrul Compartimentului 

Asistență socială al Primăriei Comunei Periam; 

- prevederile Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei;  

- prevederile Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr. 571/2016 privind aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se 

supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;  

- prevederile H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a 

creșelor și a altor unități de educație timpurie ante-preșcolară;  

- prevederile H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în 

vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație; 

- prevederile O.M.S. nr. 1.456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru 

ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- prevederile O.M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și 

autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (r2), cu modificările și 

completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile HG nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;  

- prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modificările și completăile ulterioare;  

- prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam aprobat 

prin H.C.L. Periam nr. 85/23.10.2020;  

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;                       
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În temeiul prevederilor art. 87 alin. 1, art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b, art. 

129 alin. 4 lit. e, art. 134 alin. 1 lit. a și alin. 3 lit. a, art. 139 alin. 1, art. 140 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. 

a, art. 197-200, art. 240 alin. 1 - 2, art. 243 alin. 1 lit. a și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1.  Se aprobă „STRATEGIA PRIVIND INFRASTRUCTURA DE EDUCAȚIE 

TIMPURIE A COMUNEI PERIAM, JUDEȚUL TIMIȘ 2022-2030”, conform Anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Dumitraş 

Cornel, primarul Comunei Periam şi doamna Copil Paula-Gianina, inspector I principal-asistent social 

în cadrul Compartimentului Asistență socială al Primăriei Comunei Periam. 

 

Art. 3. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

                          - Consiliului Local al Comunei Periam. 

 

 

 

         INIȚIATOR                        AVIZAT 

             PRIMAR,                                   Secretar General al Comunei,                                                                            

              DUMITRAŞ CORNEL                                                               BRONŢ DACIANA 

 

 



                Anexa Nr. 1
La P.H.C.L. Nr. 63/21.07.2022


















































