
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 149 

  din 4 mai 2017 

 

 
privind înființarea Comisiei de analiză și verificare privind situația creată la Liceul 

Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureș  

 

 

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

 

Văzând Expunerea de motive nr. 24.403 din data de 02.05.2017 privind înființarea 

Comisiei de analiză și verificare privind situația creată la Liceul Teologic Romano-

Catolic din Tîrgu Mureș, 

 Având în vedere propunerile făcute în cadrul ședinței Consiliului local; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală 

articolele 54 alin(7) și 55 alin(9),                    

În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(6) lit.a), pct.2, art.45, alin.(1), 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. În baza prevederilor art. 54 alin (7) a Legii 215/2001 privind administraţia 

publică locală, se aprobă înființarea Comisiei analiză și verificare privind situația creată la 

Liceul Teologic Romano-Catolic (LTRC) din Tîrgu Mureș cu următoarea componență: 

 

1. Hermann Mark-Christian            - consilier local 

2. Csiki Zsolt                                   - consilier local 

3. Peti Andrei                                  - consilier local 

4. Bakos Levente-Attila                  - consilier local 

5. Magyary Előd                              - consilier local 

6. Benedek Theodora                       - consilier local 

7. Bălaș Radu-Florin                        - consilier local 

 

Art. 2 Comisia îşi va alege un preşedinte şi un secretar la prima şedinţă.  
 

Art. 3. Durata perioadei de desfăşurare a activităţii comisiei este de 6 luni, începând 

de la data adoptării prezentei hotărâri. Această perioadă va putea fi prelungită, după caz, cu 

încă cel mult 6 luni prin hotărârea Consiliului local. 

 

Art. 4. Şedinţele Comisiei de analiză şi verificare sunt publice, fiind asigurată 

transparenţa totală asupra activităţii acesteia. La şedinţele Comisiei vor fi invitaţi după caz 

funcţionari publici şi alţi specialiști din cadrul altor instituţii (secretarul municipiului Tîrgu 

Mureş, reprezentanţii Direcţiei Şcoli din cadrul Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş, 

reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean, reprezentanţii Instituţiei Prefectului judeţului 

Mureş, reprezentanţii conducerii Liceului Teologic Romano-Catolic, reprezentanţi ai 

părinţilor elevilor de la Liceul Teologic Romano-Catolic etc.), iar pe fondul problemelor 

discutate în cadrul comisiei va putea lua cuvântul orice persoană interesată sau implicată. 

 

 



 

Art. 5. Deciziile şi hotărârile Comisiei de analiză şi verificare se vor adopta prin votul 

membrilor acesteia cu majoritate simplă. Opiniile separate se vor consemna în mod 

obligatoriu în procesul-verbal, la cererea oricărui membru al comisiei. 

 

Art. 6. Comisia de analiză și verificare privind situația creată la Liceul Teologic 

Romano-Catolic din Tîrgu Mureș va delibera asupra problemelor cu care se confruntă Liceul 

Teologic Romano Catolic, apoi va întocmi un Raport de analiză și verificare privind situaţia 

creată la Liceul Teologic Romano-Catolic, care va conţine şi recomandările membrilor 

comisiei privind la posibilele soluţii care vor fi supuse dezbaterii şi adoptării prin hotărâre de 

către Consiliul Local pentru rezolvarea situației create la Liceul Romano-Catolic Tîrgu 

Mureș.  

 

Art. 7. Raportul de analiză și verificare privind situaţia creată la Liceul Teologic 

Romano-Catolic va fi supus aprobării şi însuşirii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş. 

 

Art. 8. Comisia de analiză și verificare va monitoriza activitatea şi funcţionarea 

Liceului Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureș pe întreaga durată a perioadei de 

desfăşurare a activităţii comisiei. 

 

Art. 9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează membrii 

Comisiei de analiză și verificare nominalizaţi la art. 1. 

 

Art. 10. 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                                            Consilieri locali municipali : 

                                                                  

                                                                                     ec. Bakos Levente Attila        

                                                                           prof. Csiki Zsolt                

                                                                                                 jrs. Kovacs Lajos Alpar                                     

 

 


