
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 43 

din 25 februarie 2021 
 

privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar   

de stat și particular de pe raza teritorială a municipiului Târgu Mureş,  

pentru anul şcolar 2021-2022 

 

 

 Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

 Văzând  Referatul de aprobare nr.68/5808 din 25.01.2021, iniţiat de Primar  prin Direcția 

Școli – Serviciul coordonare, administrare, urmărire, aprobare a bugetelor de cheltuieli 

administrative, privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar  de stat 

și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureş, pentru anul şcolar 2021-2022;  

În baza Hotărârii nr.45 din 21.12.2020, a Consiliului de administrație al Inspectoratul 

Școlar Județean Mureș, se acordă avizul conform nr.9155 din 22.12.2020, pentru unitățile de 

învățământ preuniversitar din U.A.T. Municipiului Târgu Mureș, pentru anul şcolar 2021-2022 și 

a Hotărârii nr.5 din 28.01.2021, a Consiliului de administrație al Inspectoratul Școlar Județean 

Mureș, se acordă avizul conform nr.369 din 02.02.2021, pentru includerea unității de învățământ 

particular Grădinița cu Program Prelungit  “AMA” din municipiul Târgu Mureș, cu sediul în str. 

Călărașilor, nr.80, în rețeaua UAT din municipiul Târgu Mureș , pentru anul şcolar 2021-2022; 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8106 din 02.02.2021 a Direcției Juridice, 

Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală – Serviciul Juridic, Contencios 

Administrativ; 

 Luând în considerare art. 24, art. 25 alin.(1) din Ordinul nr. 5.599 din 21.09.2020 pentru 

aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de 

învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei 

unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022, coroborat cu dispozițiile 

art.19, alin.(4), art.20, art.61, alin.(2), alin. (2^1), art.63, alin.(1) din Legea nr.1/2011, legea 

educației naționale; 

Ținând seama de prevederile art.80 și art.81 din Legea nr.24 din 27 martie 2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și art.7, alin.(1), alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată;  

Având în vedere art.1 din Ordinul nr. 5323 din 28.08.2020  privind acordarea autorizației 

de funcționare provizorie Fundației “AMA Education” din municipiul Târgu Mureș pentru 

unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit “AMA” din 

municipiul Târgu Mureș; 

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit. „d“, alin.(7), lit. „a“, art.136, alin.(1), 

art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit. „a“ din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare,  

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

Art. 1. Se aprobă reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar  de stat și 

particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureş, pentru anul şcolar 2021-2022, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Se aprobă includerea unității de învățământ preuniversitar particular   Grădinița cu 

program prelungit “AMA” din municipiul Târgu Mureș, cu sediul în str. Călărașilor, nr.80, în 

rețeaua UAT din municipiul Târgu Mureș, pentru anul şcolar 2021-2022; 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează 

Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli. 

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, 

privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Inspectoratului Școlar Județean Mureș; 

- Unităților de învățământ prevăzute în anexă 

- Fundației “AMA Education” pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular 

Grădinița cu program prelungit “AMA” din municipiul Târgu Mureș. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

        Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                      Soós Erika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


