
   

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. 65 

din  24  februarie 2022 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș în Comisia 

pentru evaluarea și asigurarea calității în anul școlar 2021-2022 la Palatul Copiilor din Târgu 

Mureș și la Grădinița Creștină Creativă Pinocchio cu Program Prelungit din Târgu Mureș 

 

 

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

 Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr.67/11829 din 15.02.2022, iniţiat de Primar prin Direcţia Şcoli - 

Serviciul coordonare administrare, urmărire şi aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative, 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș la Palatul 

Copiilor din Târgu Mureș și la Grădinița Creștină Creativă Pinocchio cu Program Prelungit din Târgu 

Mureș, 

b) Propunerile  formulate în cadrul şedinţei Consiliului local,  

c) Raportul Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală 

nr.13.258/2022, 

d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Târgu 

Mureş; 

 În conformitate cu prevederile: 

- art.11, alin.(1), ale alin.(4), lit.“e” și ale alin.(9) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu 

modificările și completările ulterioare  

Ținând seama  de prevederile art.80 și art.81 din Legea nr. 24 din 27.03.2000 privind normele 

de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit. “d”, alin.(7), lit.”a”, alin.(14), art.136 

alin.(1), art.139 alin. (1), precum şi art. 196  alin. (1) lit.”a “ din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

H o t ă r ă ş t e : 

Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș 

în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în anul școlar 2021-2022, la : 

-     Palatul Copiilor din Târgu Mureș: dl. consilier local  Venczi Vidor Janos; 

- Grădinița Creștină Creativă Pinocchio cu Program Prelungit din Târgu Mureș: d-na consilier 

local Kakassy Blanka. 

 
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul  

Municipiului Târgu Mureş, prin Direcţia Şcoli - Serviciul coordonare administrare, urmărire şi 

aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative. 

 



Art. 3. 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. 4. Prezenta hotărâre se comunică : 

- Direcţiei Şcoli - Serviciul coordonare administrare, urmărire şi aprobare a bugetelor de 

cheltuieli administrative; 

- Palatului Copiilor din Târgu Mureș; 

- Grădiniței Creștine Creative „Pinocchio” cu Program Prelungit din Târgu Mureș; 

- D-lui consilier local Venczi Vidor Janos; 

- D-nei consilier local Kakassy Blanka. 
 

 

 

 

          Preşedinte de şedinţă, 

                                              Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 


