
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 145 

din 19 aprilie 2017 

 

privind constituirea în regim de urgență, pe perioadă determinată, a unei comisii de analiză 

și verificare,  în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Consiliul Local  Municipal  Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară,  

 

Având în vedere inițiativa D-lui consilier local Peti Andrei, prin care se dorește 

constituirea în regim de urgență a unei comisii care până la data de 20 aprilie 2017, orele 14
00

 să 

analizeze, să verifice și să facă propuneri care să poată să ducă la rezolvarea situației existente la 

Liceul Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureș, 

Văzând dispozițiile art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art.29 din OG 

nr.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 

locale, cu modificările și completările ulterioare, 

  

În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(6) lit.a), pct.1, art.43,  art.45, alin.(1), art. 

54 alin.(7) art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se  aprobă constituirea Comisiei de analiză și verificare,  în conformitate cu 

prevederile art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, în următoarea componență:  

 - Moldovan Călin – consilier local 

 - Peti Andrei  - consilier local 

 - Bakos Levente – consilier local 

 - Csiki Zsolt – consilier local 

 - Magyary Előd – consilier local 

 - Hermann Mark Christian – consilier local 

 - Kovács Lajos Alpár – consilier local 

La ședința Comisiei se vor invita: 

- Primarul municipiului Tîrgu Mureș, dr. Dorin Florea, 

- Președintele Consiliului Județean Mureș, dl. Péter Ferenc, 

- 1 reprezentant al Ministerului Educației Naționale, 

- 1 reprezentant al Instituției Prefectului județului Mureș, 

- Consilierul Primarului, dl. Claudiu Maior, 



- Secretarul municipiului Tîrgu Mureș, 

- 1 reprezentant al Direcției Școli din cadrul Primăriei municipiului Tîrgu Mureș, 

- 3 reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Mureș, 

- 2 reprezentanți ai părinților elevilor de la Liceul Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureș, 

- 2 reprezentanți ai conducerii Liceului Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureș, 

Art.2 Comisia constituită la art.1 va face propuneri privitoare la rezolvarea situației 

existente la Liceul Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureș, până la data de 20 aprilie 2017, orele 

14
00

. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează membrii 

Comisiei de analiză și verificare nominalizați la art.1. 

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 

            jrs. Peti Andrei 

 

 

 

           Contrasemnează        

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

          jrs. Szővérfi Vasile 
 

 


