
                                                                                       

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ 

 

                                                                                                                              

H O T Ă R Â R E A   nr. 146 

din 13 mai 2022 
 

privind propunerea modificării Proiectului 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 ședință de îndată, 

 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 36521 din 13.05.2022, iniţiat de Primar prin 

Direcția Școli privind propunerea modificării Proiectului reţelei școlare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar            de stat și particular de pe raza teritorială a municipiului Târgu 

Mureş, pentru anul şcolar 2021-2022 

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local 43/2021 aprobată în 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; 

Luând în considerare Decizia Înaltei Curții de Casație și Justiție a României, care 

prin Decizia sa pronunțată în data de 3 mai 2022 în Dosarul nr.95/43/2019, a admis 

recursurile formulate de pârâții Ministerul Educației și Liceul Teologic Romano- Catolic 

„Rákóczi Ferenc„ împotriva Încheierii din 15 octombrie 2019 și Sentinței nr.119 din 29 

noiembrie 2019 a Curții de Apel Târgu-Mureș-Secția a II-a civilă, de contencios 

administrativ și fiscal , a admis  excepția lipsei de interes a reclamanților Asociația  Civică 

pentru Demnitate în Europa și Partidul Mișcarea Populară, a respins acțiunea  formulată de 

reclamanții Asociația Civică pentru Demnitate în Europa și Partidul Mișcarea Populară, ca 

fiind  lipsită de interes, dar a menținut în rest sentința  și încheierea din 15 octombrie 2019 

precum și integral încheierea din 18 iunie 2019 pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș 

- Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal; 

Având în vedere Sentinţa nr. 119 din 29 noiembrie 2019 ale Curții de Apel Târgu 

Mureş - Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, instanţa a pronunţat 

următoarea soluţie:  

Admite excepţia lipsei de interes şi a lipsei calităţii procesuale active a 

reclamantului Consiliul Reprezentativ al Părinţilor din cadrul Colegiului Naţional „ 

Unirea" şi respinge acţiunea formulată de acest reclamant, pentru lipsa interesului şi a 

calităţii sale procesuale active. Admite în parte cererea în contencios administrativ 

formulată de către reclamanţii Colegiul Naţional „ Unirea " (cu datele), Asociaţia Civică 

pentru Demnitate în Europa (cu datele) şi Partidul Mişcarea Populară (cu datele) în 

contradictoriu cu pârâţii Ministerul Educaţiei Naţionale (cu datele), Ministrul Educaţiei 

Naţionale (cu datele) şi Liceul Teologic Romano Catolic „II Rakoczi Ferenc" (cu datele). 

Anulează în parte Ordinul nr.4045/29.06.2018 al Ministrului Educaţiei Naţionale privind 

desemnarea unor unităţi tutelare în vederea parcurgerii procedurii de autorizare 

prevăzute de art.30 din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, în ceea ce 

priveşte dispoziţiile art. 1 şi în parte în ceea ce priveşte art. 3-5 în legătură cu desemnarea 

ca unitate tutelară a Liceului Teoretic „Bolyai Farkas " din Tg. -Mureş şi a îndeplinirii de 

către acesta a obligaţiilor în vederea autorizării provizorii a Liceului Teologic Romano 



Catolic „ II Rakoczi Ferenc ". Anulează Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4123/ 

11.07.2018 de modificare a Ordinului nr. 4045/29.06.2018. Anulează Ordinul Ministrului 

Educaţiei Naţionale nr.4320/09.08.2018 pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare 

provizorie pentru unitatea de învăţământ Liceul Teologic Romano Catolic „ II Rakoczi 

Ferenc " din Municipiul Tg.-Mureş. Anulează Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale 

nr.4821/30.08.2018 privind funcţionarea Liceului Teologic Romano-Catolic „II Rakoczi 

Ferenc" în Municipiul Tg.- Mureş. Respinge cererea de anulare a adresei nr. 

101/28M/23.10.2018 a Ministrului Educaţiei Naţionale. 

Luând în considerare art. 24 alin. (1) şi (2), art. 28 alin. (5) din Ordinul nr. 5599 

din 22.01.2021 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 și art. 32 și art. 41 al 

Constituției României; 

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 modificările şi completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se propune modificarea Proiectului reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu-

Mureș, pentru anul școlar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 

încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Școli. 

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: 

- Inspectoratului Școlar Județean Mureș; 

- Direcţiei şcoli 

- Unităților de învățământ prevăzute în anexă prin Direcţia şcoli 

 

 

                                                                                                           Președinte de ședință, 

                                                                                                           Papuc Sergiu Vasile  

 

 

                             Contrasemnează 

  Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                          Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

(Hotărârea a  fost   adoptată  cu  15  voturi  „pentru”  şi 2 „ abţineri”  ) 


