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HOTĂRÂREA NR. 9 

din 25 ianuarie 2018 

privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de 

stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2018 – 2019 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.1081/18.01.2018, a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, raportul Serviciului Juridic, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare comunicările Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă din judeţ, 

nr.1611, nr.2293 şi nr.2439/2017, 

În conformitate cu prevederile art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/05.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr.5472/7.11.2017 

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 2018 – 2019, 

Cu respectarea avizului conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr.12693/2017, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) şi alin.(5), lit.”a” pct.1, coroborate cu cele ale 

art.97 alin.(1), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se stabileşte reţeaua şcolară a învăţământului special preuniversitar de stat din 

judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2018 - 2019, conform anexei, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, unităţilor 

de învăţământ special prevăzute în anexă şi Serviciului Resurse Umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

PREȘEDINTE                                                                                 Contrasemnează       

Péter Ferenc                                     SECRETAR  

                                                                Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat 

din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2018 – 2019 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, reţeaua şcolară a unităţilor de 

învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile 

administraţiei  publice locale, după obţinerea avizului conform al inspectoratelor 

şcolare. 

Din bugetul public al judeţului Mureş sunt finanţate trei unităţi de învăţământ special: 

- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş; 

- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureş şi 

- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 Reghin. 

Potrivit prevederilor art.22 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,” 

Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se 

realizează prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu 

avizul conform al inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale, după caz.” 

Prin urmare, proiectul de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului 

special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2018 – 2019 a fost 

transmis la Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, instituţie care, sub 

nr.12693/11.12.2017 a acordat avizul conform. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul 

Mureş, pentru anul şcolar 2018 - 2019. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  

  Nr.1081/18.01.2018 

  Dosar VI/D/1 
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Nr. 585/12.01.2018 

Dosar II.22 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special 

preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2018 – 2019 

 

În judeţul Mureş sunt finanţate din bugetul public al judeţului un număr de trei unităţi de 

învăţământ special, după cum urmează: 

 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş; 

 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureş şi 

 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 Reghin. 

În conformitate cu prevederile art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat 

şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei  publice 

locale, după obţinerea avizului conform al inspectoratelor şcolare. 

Potrivit prevederilor art.22 alin.(1) din actul normativ mai sus amintit,” Organizarea 

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se realizează prin 

hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu avizul conform al 

inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale, după caz.” 

Totodată, potrivit prevederilor art.24 din Metodologia 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 2018 – 2019, aprobată prin Ordinul ministrul educaţiei naţionale nr.5472/2017, în 

vederea organizării reţelei şcolare locale, consiliile judeţene întocmesc un proiect al 

reţelei şcolare, care se transmite, până la data de 15 decembrie 2017, inspectoratului 

şcolar în vederea emiterii avizului conform. 

Având în vedere dispoziţiile legale mai sus amintite, prin adresa nr.25116/28.11.2017, 

proiectul de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special 

preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2018 – 2019 a fost transmis la 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, pentru emiterea avizului conform.  

Sub nr.12693/11.12.2017 Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a acordat avizul conform 

pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cuprinse în proiectul de hotărâre, pentru 

anul şcolar 2018-2019, cu nivel de învăţământ preşcolar/primar/gimnazial/profesional, 

special. 

Având în vedere expunerea de motive nr. 1081/18.01.2018, dispoziţiile legale mai sus 

enunţate, precum şi avizul conform anterior menţionat, apreciem că sunt întrunite 

condiţiile de legalitate şi oportunitate pentru promovarea spre aprobare a proiectului de 

hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat 

din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2018 – 2019. 

ŞEF SERVICIU 

Elena Popa 

Întocmit: consilier Radu Teodora/2 ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a învățământului 

special preuniversitar de stat din județul Mureș, pentru anul școlar 2018 - 

2019 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu expunerea de motive nr.1081/18.01.2018 și raportul de specialitate al 

Serviciului Resurse Umane,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 

nr.172/23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care 

precizăm următoarele: 

Potrivit prevederilor art.91 alin.(1) şi alin.(5) lit.a), pct.1 din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în exercitarea atribuţiilor sale consiliul judeţean asigură, potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes judeţean privind educaţia. 

Organizarea reţelei şcolare de învăţământ special este reglementată de 

prevederile art.61 alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, conform cărora: ,,Reţeaua şcolară a 

unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de 

către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al 

inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, 

reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către 

consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea 

partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei,Cercetării, 

Tineretului şi Sportului.”  

Totodată, potrivit prevederilor art.22 alin.(1) din același act normativ, 

”Organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat se 

realizează prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, 

cu avizul conform al inspectoratului școlar/Ministerului Educației Naționale, după 

caz”. 

Nr.1021/18.01.2018 

Dosar. VI/D/1  
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În vederea organizării reţelei şcolare locale de învățământ special, în 

conformitate cu prevederile art.24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei 

de școlarizare pentru învățământul 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 2018 – 2019, aprobată prin Ordinul Ministerului 

Educației Naționale nr.5472/2017, Consiliul Județean Mureș a transmis 

Inspectoratului Școlar Județean Mureș proiectul privind stabilirea rețelei școlare a 

învățământului special preuniversitar de stat din județul Mureș, pentru anul 2018 – 

2019, fiind emis astfel avizul conform nr.12693/11.12.2017 al Inspectoratului 

Școlar Județean Mureș. 

Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

stabilirea rețelei școlare a învățământului special preuniversitar de stat din 

județul Mureș, pentru anul școlar 2018 – 2019, poate fi supus dezbaterii şi 

aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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