
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 146 

 

  din 20 aprilie 2017 

 
privind reglementarea situației juridice și aprobarea funcționării 

Liceului Teologic Romano-Catolic  

cu predarea în limba maghiară din Tîrgu Mureș 

 

 

Consiliul local  municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru, 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind reglementarea situației juridice și aprobarea 

funcționării Liceului Teologic Romano-Catolic cu predare în limba maghiară din Târgu Mureș – 

proiect din inițiativa UDMR; 

Examinând referatele de specialitate, Nota nr.21638/18.04.2017 întocmită de Secretarul 

Municipiului Târgu Mureș; 

Având în vedere amendamentele făcute în cadrul ședinței Consiliului local; 

Văzând: 

 Decizia ISJ Mureș nr. 1145/12.09.2014 și 1385/31.08.2015 privind înființarea Liceului 

Teologic Romano-Catolic coroborat cu O.M.E.N. nr. 5454/2013 O.M.E.N., cu art. 19. pct. 

2. lit. a din nr. 5556/2015, respectiv cu art. 19. lit. b. din O.M.E.N. nr. 5777/22.11.2016 

(enumerând printre elementele definitorii ale unității de învățământ cu personalitate 

juridică, ca forme posibile ale actului de înființare – ordinul de ministru/hotărârea 

autorității administrației publice locale sau județene, după caz/hotărâre 

judecătorească/orice alt act emis în acest sens și care respectă prevederile legislației în 

vigoare) 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 33/29.01.2015 

Având în vedere prevederile art. 15 alin.(2), art. 45 alin.(6) și art. 60., respectiv art. 2,3, 61 

(2), 94, 95 din Legea 1/2011 

Având în vedere prevederile art. 21 (3) din OM nr. 5556/2015 privind Metodologia privind 

fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul de stat, cuprinderea efectivelor de 

preșcolari și elevi din unitățile de învățământ particular și confesional, și art. 19. lit. b. din OM nr. 

5777/22.11.2016, precum și emiterea avizelor de conformitate în vederea organizării unităților de 

învățământ preuniversitar emise pentru anul școlar 2015-2016, 2016-2017 și pentru 2017-2018.  

În temeiul dispozițiilor art. 36 pct. 5 lit. a și Legea 215/2001 a Administrației publice locale 

republicată: 

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

Art.1 Se aprobă emiterea unei adrese către Inspectoratul Școlar Județean Mureș și către 

Ministerul Educației Naționale, prin care se va solicita, în temeiul Legii nr.1/2011, Legea educației 

naționale și a Ordinului nr.5777/2016, pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei 

de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi 

şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea 

organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017 – 2018, 

reglementarea printr-un act normativ a situației Liceului Teologic Romano – Catolic.  



 

 

 

Art.2. Se aprobă emiterea unei solicitări către Inspectoratul Școlar Județean Mureș și către 

Ministerul Educației Naționale, prin care să se solicite reanalizarea refuzului de acordare a avizului 

conform, celor 8 unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Tîrgu Mureș, 

comunicat prin adresa nr.3140/29.03.2017. 

 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează executivul 

Municipiului Tîrgu Mureș prin Direcţia Școli. 

 

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, 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 

             jrs. Szövérfi  Vasile  
 

 


