
 

 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 147 

  din 4 mai 2017 
 

privind aprobarea înființării Liceului Romano Catolic, ca unitate cu personalitate juridică, 

cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazul nr. 15, jud.Mureș 

 

 

 

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

 Având în vedere Expunerea de motive nr. 24.402 din data de 02.05.2017 prezentată în 

plenul ședinței de către grupul de inițiatori, consilieri locali, privind îndeplinirea dispozițiilor art. 

19 alin.1 lit. a din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu 

prevederile art. 19 alin.1 lit.b din OMENCS nr. 5777/2016 și în baza autorizațiilor emise potrivit 

prevederilor OMENCS nr. 3495/28.03.2016 și a OMENCS nr. 4693/04.08.2016,  

 Luând în considerare amendamentele făcute în cadrul ședinței Consiliului local; 

În raport cu prevederile art. 36 alin.1, alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct. 1, alin.9, art. 45 alin.1 

precum și art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, 

      

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1. Se dispune înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic, ca unitate cu 

personalitate juridică în condițiile art. 19 alin.1 lit. b din OMENCS nr. 5777/2016, cu sediul în 

Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazul nr.15, jud.Mureș. 

 

Art.2. Liceul Teologic Romano-Catolic, ca unitate de învățământ preuniversitar, în baza 

OMENCS nr. 3495/28.03.2016 și a OMENCS nr. 4693/04.08.2016,  este autorizat să funcționeze: 

a. pentru nivelul de învățământ liceal, profil real, specializarea științele naturii;  

b. pentru nivelul de învățământ liceal, profil umanist, specializarea științe sociale 

respectiv pentru nivelul liceal profilul servicii, specializarea tehnician în administrație;  

c. pentru nivelul de învățământ primar clasele 0 – 4; 

d. pentru nivelul de învățământ gimnazial clasele 5 – 8; 

e. pentru nivelul de învățământ liceal vocațional romano-catolic, clasele 9 – 12. 

 

Art.3. În vederea organizării rețelei școlare naționale pentru anul 2017-2018 este necesară 

cuprinderea unității de învățământ preuniversitar Liceul Teologic Romano-Catolic din Tîrgu 

Mureș, fiind unitate autorizată să funcționeze provizoriu în sistemul național de învățământ 

preuniversitar.  

 

 

 



 

 

Art.4. Dispune refacerea proiectului de rețea școlară pentru anul  2017-2018 de către 

Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureș, în sensul cuprinderii Liceului Teologic Romano-

Catolic, ca unitate cu personalitate juridică, respectiv transmiterea proiectului de rețea școlară 

refăcut potrivit prezentei către Inspectoratul Școlar Județean Mureș (cu anexele privind 

fundamentarea acestuia), în vederea emiterii avizului conform.  

 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează executivul 

Municipiului Tîrgu Mureș, prin Direcția Școli. 

 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Școlar Județean Mureș și 

Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Art.7. În conformitate cu prevederile art. 19 alin.1 lit.e din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituția Prefectului, și a art.3 alin.1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ,prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 
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