
 

 

R O M Â N I A         
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H O T Ă R Â R E A   nr. 172 

  din 18 mai 2017 
 

 

privind  revocarea hotărârii nr. 43 din 10.02.2017 cu privire la îndeplinirea prevederilor 

art. 22 lit. a din OMENCS nr. 5777/2016 în privinţa realizării proiectului de reţea şcolară 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, pentru 

anul şcolar 2017-2018 

 

 

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

 Văzând Expunerea de motive nr. 23.405 din 26.04.2017 prezentată prin Direcţia Şcoli 

privind  revocarea hotărârii nr. 43 din 10.02.2017 cu privire la îndeplinirea prevederilor art. 22 

lit. a din OMENCS nr. 5777/2016 în privinţa realizării proiectului de reţea şcolară a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul şcolar 2017-

2018, 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011, legea educaţiei naţionale, precum şi 

dispoziţiile Legii nr. 554/2004, a contenciosului administrativ, 

 Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş nr. 9821/21.02.2017, 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 art. 45, alin 1 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 revocarea hotărârii nr. 43 din 10.02.2017 cu privire la îndeplinirea 

prevederilor art. 22 lit. a din OMENCS nr. 5777/2016 în privinţa realizării proiectului de reţea 

şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, pentru 

anul şcolar 2017-2018. 

 

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

executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcția Scoli. 

 

Art. 3.  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 
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