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H O T Ă R Â R E A   nr. 182 

  din 18 mai 2017 

 
 

privind inscripționarea bilingvă (română și maghiară)  

în unitățile de învățământ din municipiul Tîrgu Mureș 

 
 

     Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

            Văzând expunerea de motive  nr. 17.504 din data de 23 martie 2017 a domnului consilier 

local Radu Bălaş 

Având în vedere art. 76 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

prevederile art. 11 pct. 3 al Cartei Europene a Limbilor Regionale şi Minoritare, ratificată prin 

Legea nr. 282/2007 şi coroborată cu art. 148, alin. (2) din Constituţia României. 

În virtutea Hotărârii nr. 172 din 04.05.2011 și a Hotărârii nr. 623 din data de 12.10.2016 

pronunţate de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. 

Luând în considerare Rapoartele de specialitate al Direcției școli nr. 18.878 din 

04.04.2017 precum și al Serviciului Juridic, Contencios Administrativ nr. 25.468 din data de 

08.05.2017, 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), (6) lit. „a” pct.1 şi (9) art. 45 şi art. 115, alin. (1), 

lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  

 
 

H o t ă r ă ş t e : 
 
 

Art. 1. Se aprobă asigurarea inscripţiilor bilingve (în limbile română şi maghiară) și 

afișarea bilingvă (în limbile română şi maghiară) a informațiilor de interes public (denumirea 

sălilor de clasă, laboratoarelor, birourilor, încăperilor etc.) în spațiile interioare ale unităţilor de 

învăţământ din municipiul Tîrgu Mureş, care au clase cu predare în limbile română şi maghiară. 

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Şcoli.  

 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. e din Legea nr. 340/2004, 

republicată privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 

privind legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului 

Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

 
                      Preşedinte de şedinţă 

              Contrasemnează                                          jrs. Peti Andrei 

           Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 
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