
 
 

 

 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 148 

  din 4 mai 2017 

 
 

privind modificarea și completarea HCL nr. 241 din 29 iulie 2014  

pentru aprobarea unor măsuri privind imobilul situat în  

Municipiul Tîrgu Mureş, str. Mihai Viteazul nr. 15 

 

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

 Având în vedere expunerea de motive nr. 24.404 din 02.05.2017 prezentată în plenul 

ședinței de către grupul de inițiatori, consilieri locali, privind îndeplinirea prevederilor art.4 din 

HCL nr. 241 din 29 iulie 2014 și a HCL nr. 387 din 27 noiembrie 2014, cu anexele incluse, 

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. În sensul clarificării art.4 din HCL nr. 241 din 29 iulie 2014, acesta se modifică şi va 

avea următorul cuprins: „se propune” „se aprobă înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic, 

ca unitate cu personalitate juridică, în condițiile legii, cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Mihai 

Viteazul nr.15, jud.Mureș.” 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează executivul 

Municipiului Tîrgu Mureș, prin Direcția Școli. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Școlar Județean Mureș și Ministerului 

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

 

Art.4. 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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