
 

 
 

  

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.  313 

din  30  septembrie  2021 
 

 

privind modificarea  Hotărârii Consiliului local municipal nr. 43 din 25.02.2021 de  aprobare a 

rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială 

a Municipiului Târgu Mureș pentru anul școlar 2021-2022 

 

Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

 Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 68421 din 28.09.2021 inițiat de 

primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcţia Şcoli, privind modificarea  H.C.L. nr. 43 din 

25.02.2021 de  aprobare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de 

pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș pentru anul școlar 2021-2022, conform modificărilor 

aduse Legii învățământului nr.1/2011 prin Ordonanța nr.100/2021. 

  Văzând: 

 Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu 

Mureş 

și ținând cont de : 

 prevederile  art. 80-81 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare  

 Art.27 alin.1^1-1^5 din Legea educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 Art.III alin.1 din OUG nr.100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011 și abrograrea unor acte normative în domeniul protecției sociale 

 Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei 

privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 

efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea 

avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 

2021 – 2022, cu modificările și completările ulterioare  

 Hotărârea Consiliului local al municipiului Târgu Mureş nr.286 din 22 septembrie 2021 

privind arondarea creșelor din subordinea Municipiului Târgu Mureș unităților de învățământ preșcolar 

cu program prelungit cu personalitate juridică, conform modificărilor aduse Legii educației naționale, 

prin OUG nr.100/2021 

 Decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureș nr.2103 din 27 septembrie 2021 de 

arondare a creşelor 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), 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 modificările și 

completările ulterioare ,  

 



 

     H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.I. Se aprobă modificarea  Hotărârii Consiliului Local municipal nr. 43 din 25.02.2021 de  

aprobare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza 

teritorială a Municipiului Târgu Mureș pentru anul școlar 2021-2022.   

Art.II. Se aprobă arondarea creșelor de stat din subordinea Municipiului Târgu Mureș unităților 

de învățământ preșcolar cu program prelungit cu personalitate juridică și cuprinderea acestora în rețeaua 

școlară a Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş, pentru anul şcolar 2021-2022, 

conform Deciziei nr. 2103 din 27.09.2021 emisă de ISJ Mureș, potrivit anexei care face parte din 

prezenta hotărâre. 

Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local municipal nr. 43 din 25.02.2021 de  

aprobare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza 

teritorială a Municipiului Târgu Mureș pentru anul școlar 2021-2022, rămân neschimbate. 

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

Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Școli,  

Art.V.  În conformitate cu prevederile art.252, alin.1, lit.c, art.255 din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, precum și 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.VI.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Direcţiei Şcoli  

- Inspectoratului Școlar Județean Mureș 

- Unităților de învățământ prevăzute în anexă 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                     Președinte de ședință, 

                                                                                                    Kelemen Attila-Márton 

                               

 

                             Contrasemnează, 

  Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                           Bâta Anca Voichița     

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată  cu  19  voturi  „pentru”)  

 

 

 

 



 

Anexa 1. La hotărârea de modificare a HCL nr.43/2021, conform Deciziei ISJ nr.2103/2021 

 

 

Denumirea creșei de stat 

Unstated de învățământ preșcolar cu program 

prelungit, cu personalitate juridică, la care se 

arondează 

CREȘA nr.1 Grădinița cu program Prelungit ”Stefania” 

Târgu Mureș 

CREȘA nr.2 Grădinița cu program prelungit ”Licurici”- 

Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” Târgu 

Mureș 

 

CREȘA nr.3 Grădinița cu program prelungit ”Căsuța din 

povești”- Școala Gimnazială ”Europa” Târgu 

Mureș 

CREȘA nr.4 Grădinița cu program prelungit nr.16 Târgu 

Mureș 

CREȘA nr.5 Colegiul Național Pedagogic ” Mihai 

Eminescu” Târgu Mureș 

CREȘA nr.6 Grădinița cu program prelungit ”Manpel” 

Târgu Mureș 

 

 

 

  În conformitate cu art.III din OUG nr.100/2021, se impune arondarea creșei private 

”Copilul și Copilăria”- Școlii primare Montessori Târgu Mureș. 


